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Geniální pluhy

PEKASS a.s.
Přátelství 555/9

104 00, Praha 10 - Uhříněves
mob.: +420 775 850 363

e-mail: vojtech.pivnicka@pekass.eu     
www.pekass.eu

4-radličné otočné pluhy ÖVERUM 
limitovaná série Farmář



www.orba-cr.cz  |  3  | 

2. ŘÍJNA 2021 | PODBOŘANY

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Základní informace
PÁTEK A SOBOTA 1.–2. ŘÍJNA 2021  
PODBOŘANY

48. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ORBĚ
ORBA JEDNOSTRANNÝM DVOURADLIČNÝM PLUHEM
ORBA OBOUSTRANNÝM DVOURADLIČNÝM PLUHEM
11. ROČNÍK V ORBĚ HISTORICKOU TECHNIKOU

Pořádá Společnost pro orbu ČR, a.s. pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství 
spolu s Agrární komorou Ústeckého kraje a Gymnáziem a Střední odbornou školou Podbořany

Pátek 1. října 9.00–16.00 hodin Společný trénink soutěžících MČR

 14.00 hodin  Školení rozhodčích na poli

 19.30–22.00 hodin Losování parcel, společenský večer

Sobota 2. října 9.00 hodin  Slavnostní odjezd traktorových souprav z depa městem na pole

 10.05 hodin  Slavnostní slib rozhodčích a oráčů u tribuny na poli

 10.10 hodin Slavnostní zahájení

 10.20 hodin  Odjezd k soutěžním parcelám pro MČR

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

 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 soutěžního dne

 15.30 hodin  Vyhlášení výsledků základních kategorií MČR a předání cen

PARTNEŘI SPOLEČNOSTI  
PRO ORBU



 |  4  |  

48. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ORBĚ 2. ŘÍJNA 2021 | PODBOŘANY

Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové, 

s  potěšením jsem udělil záštitu Mistrovství 
České republiky v orbě, protože tato tradiční 
zemědělská činnost neztratila nic ze své důle-
žitosti ani v dnešní moderní době. Bylo a po-
řád je vizitkou hospodáře, když má správně 
a pečlivě zoraná pole. Je v tom nejenom prá-
ce, ale také zkušenosti předešlých generací. 
Díky kvalitní orbě udržujeme v dobrém stavu 
půdu, která nás všechny živí. Je darem, který 
jsme zdědili po předcích, a který my odevzdá-
me našim potomkům. Je tak naší povinností 
chovat se k půdě uvážlivě a s úctou. 

Orba je základní metodou ochrany 
půdy před utužením, tím že zlepšuje její 
schopnost vsakovat a  zadržovat vodu. Je 
proto velmi dobře, že tato zemědělská dis-
ciplína stále přitahuje soutěžící a  zároveň 
je atraktivní i  pro diváky. Kromě toho, že 
je mistrovství republiky v  orbě příjemným 
místem pro setkání, pomáhá také populari-
zovat práci zemědělců a doufám, že u mla-
dých může vzbudit zájem. 

Přeji všem, ať se akce vydaří. Soutěžícím 
hodně úspěchů a  návštěvníkům příjemně 
strávený den.

Miroslav Toman  
Ministr zemědělství

Vážení příznivci orby,

především bych chtěl jménem Krajské agrár-
ní komory Ústeckého kraje pozdravit všech-
ny oráče, soutěžící i  nesoutěžící, z  regionu 
Prvního Oráče – bájného knížete Přemysla. 
Přes v dnešní době hojně využívané metody 
minimalizace zpracování půdy osobně pova-
žuji orbu za jednu ze základních agrotech-
nických operací vedoucí zejména k  udržení 
dobré půdní kondice. Její nezastupitelná role 
je ve vytvoření kvalitní půdní struktury, pro-
vzdušnění orného horizontu, udržení vláhy 
zejména v  zimním období, dobré zapravení 
organické hmoty po př. chlévského hnoje, 
přispívá pak k tvorbě humusu. Část zeměděl-
ské veřejnosti z  části oprávněně poukazuje 
na vysoké náklady při „orebním“ způsobu 
hospodaření, někteří rolníci tak ustupují pod 
ekonomickým tlakem od této operace. Je za-
potřebí ovšem připomenout sanační funkci 

tohoto způsobu hospodaření – dobrá a včas-
ná orba vrací splavené živiny do povrchové 
vrstvy půdy a  hlavně je vynikajícím proti 
plevelným opatřením, jež vede k úspoře pro-
středků na ochranu rostlin a  tím i  ochraně 
přírodních zdrojů, fauny i  flory obecně. Pat-
ří se proto poděkovat skupině nadšenců ze 
Společnosti pro orbu ČR za propagaci této 
základní zemědělské činnosti a  pořádání 
krajských a  republikových soutěží a  samo-
zřejmě i  spolupořadateli městu Podbořany 
a  vedení zdejší SOŠ, jež do budoucna jistě 
povede k  rozvoji „orebních“ hospodářství. 
Osobně chci rovněž ocenit i záštitu Ministra 
zemědělství nad touto akcí neb to jen dotvr-
zuje, že je jedním z nás. Celé akci přeji zdar 
a oráčům rovnou brázdu 

Ing. Jaroslav Brožka  
Předseda Krajské agrární komory  

Ústeckého kraje
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Vážení čtenáři, příznivci soutěžní orby, přátelé, 

mám tu možnost jako člen vedení Společnosti 
pro orbu v  ČR vydávající tento program psát 
úvod jako jeden z  posledních. Situaci v  čase, 
kdy končily dovolené a začíná nový školní rok 
2021/2022 a  sním i  návrat k  někdejším před-
pandemickým zvykům. Loňský rok pozname-
nal nejen naši společnost, ale i všechno lidstvo 
na celém světě, zákeřnou nevyzpytatelnou ne-
mocí. Její důsledky máme ještě všichni v  živé 
paměti. Nezbytná opatření, která zcela jistě 
zabránila dalšímu šíření covidové pandemie se 
nevyhnula ani nám při pořádání pravidelných 
mistrovství. Loňský šampionát republiky uká-
zal, že mnoho z nás neumí přijmout situaci jaká 
je, neumí přijmout riziko ohrožení. Rozdělilo to 
řady Společnosti pro orbu na uvážlivé srdcaře 
a  ty, kteří mají se soutěžní orbou i  jiné zájmy, 
než výchovu oráčů a rovnou brázdu. Zůstali jen 
ti, kteří soutěžení v  orbě berou jako možnost 
ukázat, co dovedou. A také ti, kteří k  této čin-
nosti přistupují s láskou, která nekonči jednou 
zrušenou akcí. A právě tito nadšenci za podpo-
ry mnoha dalších subjektů se nevzdali a navá-

zali na historii mistrovství, kterých se v  minu-
losti uskutečnilo již bezmála pět desítek

O tom, jak orba je důležitá, krásná, potřeb-
ná a  těžká bylo napsáno mnoho a mnoho jak 
v textech písní, na stránkách románů, učebnic, 
skript, ale i  každodenním životem mnoha ge-
nerací po celé zeměkouli. 

Proto snad stručně, co nás vede v této složité 
situaci k tomu, abychom se snažili pro vás uspo-

řádat 48. ročník Mistrovství České republiky a 11. 
ročník v orbě historickou technikou. 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 komuni-
ty se nám podaří zorganizovat akci, která před-
staví obtížnost a  um základní agrotechnické 
operace, která pomáhá zasakovat vodě v kraji-
ně, reguluje rozvoj chorob a škůdců kulturních 
rostlin, ekologicky potlačuje plevele a přispívá 
k lahodnému pohledu do krajiny. 

Chci poděkovat všem kolegyním a  kole-
gům, zástupcům organizací státních i  privát-
ních za podporu v naší snaze. 

Přeji vám všem mnoho zdraví, jak fyzické-
ho, sociálního, ekologického, ale hlavně bio-
logického. Přeji nám v  následném nelehkém 
období rovnou brázdu. 

Jan Cholenský 
Předseda Společnosti  

pro orbu České republiky, z. s.

Vážené dámy a pánové,

jsem velmi rád, že město Podbořany se 
stává dějištěm takového klání jako je 
Mistrovství České republiky v  orbě. Neje-
nom vzhledem k  tomu, že se Podbořany 
nachází v tradiční zemědělské oblasti, ale 
i proto, že ve městě sídlí jedna z největších 
škol, která své žáky připravuje, mimo jiné, 
i na náročnou práci v zemědělství. Tou je 
páteřní škola Ústeckého kraje Gymnázi-
um a  střední odborná škola Podbořany. 
Sám jsem osobně sledoval úspěchy jejích 
absolventů právě v  orbě a  mohu odpo-

vědně říci, že umístit se na předních příč-
kách v  těchto soutěžích není zdaleka tak 
jednoduché, jak by se laické veřejnosti 
mohlo zdát. Proto přeji všem soutěžícím 
co nejlepší výsledek, divákům skvělou zá-
bavu a nám všem pěkné počasí, abychom 
si celou akci příjemně užili. A pokud byste 
si našli čas se porozhlédnout i po dalších 
pamětihodnostech města, tak i Vám pře-
ji, aby se Vám u nás v Podbořanech líbilo 
a opět se sem někdy vrátili. 

Radek Reindl 
Starosta města Podbořany

Vážené dámy a pánové,

pro naše Gymnázium a  Střední odbornou 
školu Podbořany je velkou ctí, že se letošní 
Mistrovství České republiky v orbě koná v Pod-
bořanech a škola se může na přípravě a orga-
nizaci významně podílet. Naši žáci zemědělsky 
zaměřených oborů studia se každoročně sou-
těží v orbě účastní a za své výsledky se v po-
rovnání s  o  mnoho staršími a  zkušenějšími 
oráči zcela jistě nemusí stydět. Velice si proto 
vážíme skutečnosti, že Společnost pro orbu 
v  ČR letos umožnila našim žákům startovat 
v této soutěži s výhodou domácího prostředí.

Chtěl bych všem kolegům, kteří se na 
přípravě podílejí, poděkovat za jejich nemalé 
úsilí při organizaci akce a přeji jim, ať se akce 
po všech stránkách vydaří. Děkuji rovněž ze-
mědělským podnikům v okolí a dalším spon-
zorům za jejich finanční a materiální podpo-
ru, bez které bychom tuto akci nezvládli.

Věřím, že počasí nám bude nakloněno 
a jak soutěžící, tak návštěvníci si užijí příjem-
ně strávený den. 

Jiří Marhold 
Ředitel Gymnázia  

a Střední odborné školy Podbořany
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Společnost pro orbu ČR, z. s. vás zve na 

49. ROČNÍK MISTROVSTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY V ORBĚ

pátek a sobota 30. září a 1. října 2022 v Zábřehu

Škola s bohatou tradicí

V  moderním areálu školy žáci bě-
hem teoretické výuky využívají od-

borných učeben výpočetní techniky, 
jazyků, administrativy, sportovní areál 
s  velkou tělocvičnou, dvěma posilov-
nami. K praktické výuce slouží dílny od-
borného výcviku, kde pro zájemce škola 
zajišťuje v  rámci produktivní činnosti 
žáků různé služby – opravářské, kovář-
ské, zámečnické, elektrikářské, malíř-
ské a  instalatérské práce a další. Kromě 
toho škola v  rámci zajištění odborného 
výcviku spolupracuje se zaměstnavateli 
v okolí a pořádá i slavnostní rauty, ban-
kety a rodinné oslavy.

Žáci mají v rámci výuky možnost získat 
řidičské a  svářečské průkazy, absolvovat 

kurz pro řidiče vysokozdvižného vozíku 
i další kurzy, např. barmanský, sommelier-
ský, vyřezávání ovoce a zeleniny. 

V rámci projektů zahraniční spoluprá-
ce mohou žáci vycestovat do škol a firem 
v Německu, na Slovensku a v Polsku.

Škola má vlastní domov mládeže 
s kapacitou 180 ubytovaných. Celodenní 
stravování zajišťuje jídelna s  obsluhou. 
Ubytovaní žáci mohou ve volném čase 
využívat sportovní areál, hřiště na plážo-
vý volejbal a  kopanou, hřiště na slackli-
nes, horolezeckou stěnu, kurt na squash, 
saunu, klubovny a  společenskou míst-
nost. Své zájmy mohou všichni žáci dále 
uplatnit v  mnoha sportovních, umělec-
kých a vzdělávacích kroužcích. 

Více podrobnějších informací získáte 
při osobní prohlídce nebo naleznete na 
stránkách školy www.gsospodborany.cz.

Gymnázium a Střední odborná škola,  
Podbořany, příspěvková organizace
tel.: 415 237 710
skola@gsospodborany.cz
www.gsospodborany.cz

Již více než osmdesát let nabízí Gymnázium a Střední odborná škola v Podbořanech 
nejširší nabídku oborů vzdělání v okrese Louny. Zahrnuje vzdělání v osmiletém gym-
náziu, v čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech i v nástavbovém 
studiu. Samozřejmostí je možnost stravování, ubytování a širokého spektra volnoča-
sových aktivit. 
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ČESTNÍ HOSTÉ
Ing. Miroslav Toman, CSc.
Ministr zemědělství

Ing. Marian Jurečka
Poslanec Parlamentu České republiky

Ing. Jan Schiller 
Hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jindra Zalabáková 
Radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu

Ing. Jaroslav Brožka
Předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje

Ing. Bc. Jiří Marhold
Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany

Mgr. Bc. Radek Reindl
Starosta města Podbořany

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

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

doc. Ing. Jiří Mašek Ph.D.
Děkan technické fakulty ČZU Praha

Ing. Martin Sedláček
Profi Press, s.r.o.

Ing. Radek Mašek
Pekass, a.s.

Ing. Jiří Zikmund
Kverneland Group Czech, s.r.o., K.B.T. PROTECH, s.r.o.

Mgr. Stanislava Kubíčková
Ředitelka Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh

Ing. Jan Cholenský, CSc.
Předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.
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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.   
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Gotická tvrz i moderní výstavba
Severočeské Podbořany jsou moderním městěm s bohatou minulostí, kte-
ré bylo v minulosti spjato s těžbou kaolinu a výrobou porcelánu. Dnes zde 
můžete navštívit gotickou tvrz, kde se nachází expozice těžby kaolinu, 
Městské muzeum s expozicí geologie Podbořanska a květeny, za návštěvu 
stojí i Muzeum Volyňských Čechů, rozhledna na vrchu Rubín…

Město Podbořany leží v Ústeckém kra-
ji, přibližně 14 km od Žatce a 20 km 

od Královského města Kadaň. V  součas-
né době je to třetí největší město okresu 
Louny, co se počtu obyvatel týče. 

Podbořany by se daly rozdělit na dvě 
části. Východní, kde se nachází pozdně 
barokní kostel Sv. Petra a Pavla a západní, 
kde najdeme o  něco mladší novoromán-
sko-evangelistický kostel Božího spasitele.

Ačkoliv Podbořany nemají žádnou 
významnější dominantu, je zde spousta 
památek, které stojí za navštívení. Pojď-
me si Podbořany trochu představit.

Dnes mají Podbořany 6 400 obyvatel. 
Mají 12 místních částí – Buškovice, Dolán-
ky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, 
Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice a Valov.

Ve městě najdeme Městský úřad, fi-
nanční úřad, hasičskou stanici, dvě základ-
ní školy, tři mateřské školky, gymnázium 
a  střední odborné učiliště zemědělské, 
muzeum, knihovnu, moderní wellnes ho-
tel a několik restaurací.

V  současnosti zažívají Podbořany sta-
vitelský boom. Zbouráním kasáren vznikla 
lokalita určená převážně pro stavbu rodin-
ných domků a  další lokality se připravují. 
V roce 2021 byla zkolaudována nová velká 
sportovní hala a buduje se modernizova-
ný svozový dvůr. Několik velkých akcí již 
bylo dokončeno. Šlo o zateplení všech zá-
kladních škol, přístavbu kulturního domu 
nebo opravu chodníků oprava chodníků 
a  dalších... Podrobnější informace o  Pod-
bořanech najdete na www.podborany.net.
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Vážení příznivci soutěžní orby, dříve než se podíváme na oráčský rok 2021, nám dovolte se ještě 
poohlédnout do roku 2020, který byl asi pro většinu z nás zlomový, nejen pro Společnost pro orbu ČR. 

Příznivci mistrovské orby si již zvykli, že na Mistrovství České republiky v orbě traktory je již 
zavedenou nedílnou součástí tradiční soutěž pracovních koní v orbě. Jak jsme si již v poslední 
době zvykli, nic není jako dřív a i oráčská soutěž s koňmi není výjimkou. 

Oráčský rok 2021

Šampionát v orbě koňmi

V  roce 2020 byl před SPO velký úkol. 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 Mistrovství Evropy v orbě. V červnu roku 
2020 výkonná rada Evropské oráčské federace 
toto mistrovství zrušila z  důvodu mezinárodní 
pandemie Covid-19. 

Vzhledem k  rozsahu rozpracovanosti té-
měř dvouleté přípravy, kdy v  červnu 2020 
bylo již z  devadesáti procent vše připraveno 
a vzhledem k projevovanému zájmu několika 
sousedních zemí se soutěže zúčastnit, bylo 
Výborem Společnosti učiněno následující 
rozhodnutí. Náhradou za zrušené Mistrovství 
Evropy bude uspořádán 3. ročník Středoev-
ropského mistrovství v  orbě a  o  organizaci 
Mistrovství Evropy v  dalším roce již dále ne-
budeme usilovat. Díky tomuto rozhodnutí 
výboru Společnosti se začalo komunikovat se 
sousedními zeměmi, narychlo se předělávaly 
propozice, časové plány, přihlášky, propagační 
tiskoviny a mnoho dalších úkonů k tomu, aby 
i tato soutěž proběhla co nejlépe. Bohužel epi-
demická situace se nezlepšila, spíše naopak 
a tak, jak většina z Vás asi ví, bylo nakonec vy-
dáno rozhodnutí, že se 47. mistrovství České 
republiky v orbě a 3. Středoevropské mistrov-
ství v orbě v Opavě nekoná. Naše rozhodnutí 
o  nekonání akce nebylo ojedinělé, protože 
podobně se zachovali i organizátoři MS v orbě 
v Rusku, kteří jej odložili na jaro 2021. Dnes již 

můžeme konstatovat, že ani v  tomto novém 
termínu MS neproběhlo a  bylo definitivně 
přeloženo na rok 2022. 

Práce Výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
ovšem zrušením této soutěže neskončila. Byla 
obnovena jednání o  konání soutěží v  roce 2021. 
Bylo rozhodnuto, že krajské soutěže se uskuteční 
v Ústeckém a Středočeském kraji a Mistrovství Čes-
ké republiky 2021 se uskuteční v okolí Podbořan. 
Krajská soutěž Ústeckého kraje bude organizována 
v okolí Roudnice nad Labem. O těchto našich plá-
nech byli členové Společnosti pro orbu informová-
ni na Členské schůzi, která se mimořádně konala až 
v prosinci (v tradičním jarním termínu byla celá ČR 
v lockdownu) a poprvé formou on-line konference, 
z důvodu protiepidemických opatření, která nedo-
volovala hromadné akce s osobní přítomností.

A  to jsme již v  roce 2021, který jak víte, byl 
od začátku opět poznamenán protiepidemickými 
opatřeními a poměrně kritickou situací v podobě 
přeplněných nemocnic. I  v  této době však „oráč-
ský život“ neustal. Výbor společnosti se pravidelně 
scházel na svých zasedáních, která však byla on-li-
ne. Velkou komplikací v  přípravě nových soutěží 
byla skutečnost, že byly „zavřené“ školy, protože 
48. ročník MR v orbě v Podbořanech jsme připravo-
vali s GSOŠ Podbořany. Tato nejistota, jak se bude 
vyvíjet šíření Covid-19 nás vedla také k  tomu, že 
jsme s předstihem odřekli účast na MS i ME. Obě 
tyto akce byly nakonec zrušeny. 

Hned jak to bylo možné a došlo rozvolnění 
protiepidemických opatření byla zintenzivně-

na příprava MR. Operativně výbor SPO rozho-
dl o  tom, že XVIII. ročník Mistrovství republiky 
v orbě koňmi bude zorganizován 11. 9. 2021 ve 
spolupráci s  Dostihovým spolkem Pardubice 
v rámci výstavy Koně v akci. Dnes můžeme kon-
statovat, že šlo o dobré rozhodnutí a mistrovství 
se vydařilo, jak po stránce organizační, počasí 
a hlavně podaných výkonů oráčů. 

Stejně tak se povedla další akce, kterou 
SPO spolupořádala se Spolkem podřipských 
oráčů a  to 5. ročník Mistrovství ústeckého kraje 
v  orbě. Všichni ji máme v  živé paměti, protože 
se uskutečnila 18. 9. 2021 a pro přítomné diváky 
a příznivce orby to byla ta nejlepší pozvánka na 
letošní 48. Mistrovství republiky v orbě. Přejeme 
vám všem pevné zdraví a  soutěžní orbě zdar. 
A samotným oráčům již nezbytné tradiční přání 
„Rovné brázdy“.

Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. 

Společnost pro orbu ČR využila kontaktů 
s Dostihovým spolkem Pardubice a.s. a  le-

tošní 18. ročník Mistrovství České republiky 
v  orbě koňmi a  XVIII. ročník soutěže „O  ru-
chadlo bratranců Veverkových“ se uskutečnil 
11. září 2021 v rámci výstavy Koně v akci Par-
dubice na dostihovém závodišti Velké par-
dubické. Výstava KONĚ V  AKCI je největším 
setkáním koní a  lidí v  takové míře a  rozsahu, 

jaké je v České republice ojedinělé a rekordní. 
Tématem letošního ročníku jsou DOŽÍNKY. Na 
programu se podílela i Okresní agrární komora 
Pardubice. Záštitu nad výstavou Koně v  akci 
převzali ministr zemědělství Miroslav Toman 
a hejtman Pardubického kraje Martin Netolic-
ký. Kromě orby bylo na programu Mistrovství 
ČR v těžkém tahu, Mistrovství ČR v ovladatel-
nosti s kládou. Návštěvníci si mohli užít vystou-

pení s  ukázkami koňských dovedností –push 
ball, zápřeže, drezurní vystoupení, výcvik poli-
cejních koní, westernové disciplíny a další.

Pardubické závodiště se nachází „na do-
hled“ od obce Rybitví odkud pochází bratranci 
František a Václav Veverkové, kteří roku 1827 
dali světu ruchadlo jako převratný vynález 
v  péči o  půdu. Od té doby můžeme mluvit 
o orbě, takové jak ji známe dnes, kdy je skýva 
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XVIII. ročník Mistrovství ČR v orbě koňmi – Pardubice | XVIII. ročník soutěže „O ruchadlo bratranců Veverkových“

půdy odříznuta, obrácena a přiklopena k před-
cházející brázdě. Proto byl součástí výstavy 
také i  XVIII. ročník soutěže „O  ruchadlo bra-
tranců Veverkových“, kdy bylo vyhodnoceno 
celkové pořadí z  obou kategorií MČR 2021. 
Jako vždy se soutěžilo ve dvou samostatných 
kategoriích tzn. klasický a otočný pluh. 

Nyní nám dovolte, abychom Vás stručně 
seznámili s průběhem celého mistrovství. So-
botní ráno nás v Pardubicích přivítalo sluneč-
ným, ale poměrně chladným počasím. Pořa-
datelé s DS Pardubice nám pro orbu vyčlenili 
plochu na dohled od hlavní tribuny dostihové-
ho závodiště, v těsné blízkosti Irské lavice. Od 
brzkých ranních hodin bylo pod bedlivým do-
hledem Ing. Navrátila za pomocí členů Společ-
nosti pro orbu a  pracovníky závodiště vymě-
řeno, označeno 10 soutěžních parcel. Nic tedy 
nebránilo tomu, aby mohlo mistrovství začít.

Úderem 12. hodiny u soutěžních parcelek 
vše začalo. Nejdříve proběhlo losování startov-
ních čísel. Nakonec se na start dostavilo „sedm 
statečných“, můžeme říci opravdu mistrů orá-
čů. Po úvodních proslovech ředitele Dostiho-
vého spolku Pardubice pana Mgr. Jaroslava 
Müllera a  předsedy Společnosti pro orbu ČR 
pana Ing. Jana Cholenského, složili zástupci 
oráčů a  rozhodčích slavnostní slib. Pak již nic 
nebránilo tomu, aby mohl být XVIII. ročník Mis-
trovství České republiky v orbě koňmi a XVIII. 
ročník soutěže „O  ruchadlo bratranců Vever-
kových“ zahájen. Zahájeno bylo tradičně slav-
nostní zahajovací brázdou, kterou tentokrát 
vyorali zástupci DS Pardubice. 

Vlastní oráčské klání začalo „naorávkou“ tj. 
jedna souvislá stejnoměrná, přímočará brázda 
ve všech částech prooraná, vyoraná z  výcho-
zího bodu. Po naorávce byla vyhlášena krátká 

pauze, ve které sbor rozhodčích posoudil, jak 
se tato dílčí část soutěžícím povedla.

Po vyhodnocení naorávky pokračovala sou-
těž již bez přerušení až do samotné poslední 
brázdy tzv „závěru“. Soutěž se těšila poměrně 
velké divácké kulise. Soutěžící opravdu divá-
kům ukázali, jak má orba vypadat. A bylo vidět, 
že se do Pardubic sjeli opravdu „páni oráči“. 

Uznání si zvláště zaslouží pan Vydra, který ač 
je ročník narození 1946, soutěžil v kategorii otoč-
ný pluh, což vyžaduje velkou fyzickou náročnost 
a oráčskou zručnost, kterou v plné míře ukázal.

To, že na MR přijeli opravdu mistři, doku-
mentuje i  výsledková listina, kde je vidět, že 
bodové rozdíly mezi oráči byly opravdu mini-
mální. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 
před zaplněnými tribunami dostihového zá-
vodiště. V  kategorii klasický pluh zvítězil pan 
Josef Hradec s hřebci Wendelínem a Spartaku-
sem. Na druhém místě skončil Oskar Sněhota 
a  třetí byl František Frait. V  kategorii otočný 
pluh se mistrem republiky pro rok 2021 stal 
Miloslav Lankaš s  Artíkem a  Makirem. Druhé 
místo obsadil již zmiňovaný Ladislav Vydra 
a  třetí místo obsadil Vladimír Hajtmar. V  sou-
těži „O ruchadlo bratranců Veverkových“ tedy 
obsadili první místo Josef Hradec za kategorii 
klasický pluh a Miloslav Lankaš s otočným plu-
hem. Ještě jednou všem vítězům gratulujeme. 

Pořadí Jméno Startovní číslo Rok narození Jméno koně Vysílací organizace / Tým Body celkem
1. Hradec Josef 8 1986 Wendelín, Spartakus Hřebčín mezi lesy Dolní Jelení 173,4
2. Sněhota Oskar 5 1964 Jasánek, Nanuk 171,6
3. Frait František 3 1973 Massbon, Pabar 169,4
4. Hasch Zdeněk ml. 4 1998 Mája, Sorbon 168,0Ka
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Pořadí Jméno Startovní číslo Rok narození Jméno koně Vysílací organizace / Tým Body celkem

1. Lankaš Miloslav 2 1999 Artík, Makír 171,8

2. Vydra Ladislav 1 1946 Bety, Kryšpín 168,8
3. Hajtmar Vladimír 10 1961 Gejzír, Giom 154,5Ka
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Pořadí Jméno Startovní číslo Rok narození Jméno koně Vysílací organizace / Tým

1.
Hradec Josef – klasický pluh,  
Lankaš Miloslav – otočný pluh

8 
2

1986 
1999

Wendelín, Spartakus  
Artík, Makír

Hřebčín mezi lesy Dolní Jelení

2. Sněhota Oskar 5 1964 Jasánek, Nanuk
3. Frait František 3 1973 Massbon, Pabar
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MČR v orbě koňmi se letos uskutečnilo  
na dostihovém závodišti v Pardubicích

V soutěži O ruchadlo bratranců Veverkových 
zvítězil v kategorii klasický pluh Josef Hradec

Slavnostní zahajovací brázdu tentokrát 
vyorali zástupci DS Pardubice

Nejstarším účastníkem byl  
pětasedmdesátiletý Ladislav Vydra
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LUDMIL A 
HOLADOVÁ

HLAVNÍ SPONZOR

1

Oráči z Podřipska

Soutěže v orbě na krajské úrovni se v Ús-
teckém kraji již stávají tradicí. Žádný 

z krajů v naší republice se nemůže pochlubit 
takovou četností pořádání krajských soutěží 
jaká je právě v Ústeckém kraji. Na tuto sku-
tečnost je náležitě pyšný i  bývalý hejtman 
Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, kte-
rý se osobně účastnil posledních tří ročníků, 
kdy též předával ceny vítězům soutěže.

S přibývajícími ročníky tato krajská sou-
těž získává na popularitě a vzrůstá její úro-
veň jak po stránce pořadatelské, tak i účastí 
oráčů neboli soutěžících (až 22 v minimálně 
pěti kategoriích). Vzpomeňme na poslední 
vydařenou akci tohoto charakteru v našem 
regionu, na 3. ročník Mistrovství Ústeckého 
kraje v orbě 9. 6. 2018 v Bohušovicích nad 
Ohří, stř. Nové Kopisty.

Dále bych chtěl vysvětlit, že tato byť 
krajská soutěž se oře dle pravidel světové 
oráčské organizace WPO a  je hodnocena 
sborem fundovaných rozhodčích, kteří 
sem přijedou ze všech koutů České repub-
liky, a většina z nich rozhoduje v nejvyšší 
národní soutěži – Mistrovství České repub-
liky v orbě a někteří hodnotí i na meziná-
rodních soutěží ME a MS.

Akce byla pro oráče (v počtu 18) a roz-
hodčí (v  počtu 6+1) dvoudenní (pátek 
byl povinný trénink a  školení rozhod-
čích). Pro odbornou i  laickou veřejnost 
jen v  sobotu. Vše probíhalo za přísných 
bezpečnostních opatření, jak je obvyklé 
na těchto soutěžích. Každý oráč měl svou 
vylosovanou soutěžní parcelu o velikosti 
0,15 ha (šířka 20 m x délka 75 m) oddě-

lenou na souvrati oplocením od diváků. 
Samozřejmostí bylo pro návštěvníky, orá-
če a rozhodčí zajištění občerstvení s mož-
ností konzumace vsedě u stolů pod stany. 
Akce proběhla za krásného počasí a půda 
byla vlhká, lehce oratelná. Doplňkovým 
programem byla výstava a  předvádění 
historické a  moderní zemědělské tech-
niky a řemesel. Na závěr, v době kdy roz-
hodčí počítali výsledky, tak oráči vyorali 
tzv. spanilou brázdu.

Mistrem Ústeckého kraje se stal do-
mácí oráč Michal Kužiel s  traktorem Ze-
tor 6245 a  oboustranným dvojradličným 
otočným pluhem Överum se ziskem 131 
bodů a  zároveň se stal i  absolutním vítě-
zem soutěže.

Zdeněk Ondra

Pátý ročník Mistrovství Ústeckého kraje v orbě se v letošním roce konal na pozemku zemědělské 
společnosti KLUK Dušníky s.r.o. za účasti osmnácti soutěžících oráčů v šesti kategoriích.

Absolutním vítězem se stal domácí oráč Michal Kužiel

Součástí mistrovství byla i ukázka historické techniky Na šampionátu se představila i moderní zemědělská technika

Výzdoba areálu byla ze zemědělské techniky a produktů

KRAJSKÁ 
AGRÁRNÍ KOMORA 
ÚSTECKÉHO KRAJE

KLUK
DUŠNÍKY s.r.o.

OBEC
DUŠNÍKY
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Výsledková LISTINA
a) Dvouradličný oboustranný otočný pluh

Poř. Jméno Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým Start. číslo Počet bodů

1. Kužiel Michal 1982 Zetor 6245 Överum Kluk Dušníky s.r.o. Överum 17 131
2. Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 Eberhardt Rybáři v brázdě 15 117
3. Sochr Jaroslav 1975 Zetor 4711 Lemken Sochr 16 90

b) Dvouradličný klasický nesený pluh
Poř. Jméno Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým Start. číslo Počet bodů

1. Vejvoda Jiří 1977 Zetor 6911 Kverneland Traktor Tachlovice Veterán traktor Tachlovice 10 103
2. Suk František 1967 Zetor 3511 Kverneland Spolek podřipských oráčů Suk auto 11 102

3. Vejvoda Jaroslav 1976 ZT 300 Ross 2 r. Traktor Tachlovice Veterán traktor Tachlovice 9 100

c) Historická technika – dvouradličný tažený pluh
Poř. Jméno Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým Start. číslo Počet bodů

1. Želínský Milan 1948 Škoda HT 15 Agrostroj Zetor VRTBO Vrtbo 5 122
2. Vaňourek Miloš 1956 Zetor 25K Bächer Traktor Zetor team Míly Vaňourka Krásný Dvůr 4 120
3. Krepčík Vladislav 1969 Škoda 30 R. Bächer EMIR 250 Spolek podřpských oráčů Auto Krepčík 3 114

d) Historická technika – dvou až tříradličný klasický nesený pluh
Poř. Jméno Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým Start. číslo Počet bodů

1. Vaňourek Pavel 1983 Zetor 2511 Kverneland Traktor Zetor team Míly Vaňourka Krásný Dvůr 103 118
2. Šanda František 1971 RS 09 GT122 Bächer Veterán klub Podbořany stejné jako VO 7 115
3. Ždych Jan 1953 Zetor 3011 Domácí výr. 3x25 r. Řepnice Ždych 6 103

e) Klasický – čtyř až pětiradličný jednostranný polonesený pluh
Poř. Jméno Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým Start. číslo Počet bodů

1. Stuchlý Jaroslav 1969 ZT 303 Fortschritt 5x30 Stuchlý 13 99
2. Plotěný Jan 1977 ZT 303 5-PHX-35 Fortschritt servis Fortschritt servis 12 96
3. Plotěný Martin 2006 ZT 300 Fortschritt 5x30 Fortschritt servis Fortschritt servis 14 82

d) OUPEN – klasický pluh
Poř. Jméno Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým Start. číslo Počet bodů

1. Kocourek Pavel 1956 Svoboda DK12 Bächer 1 radl. LCH – Oil 1 111
2. Franc Dušan 1964 Zetor 8011 ROSS Franc 2 94
3. Jonák Jiří 1960 Zetor 8145 Ross Privat ROTO 4 r. Jonák 18 86

5. ročníku Mistrovství Ústeckého kraje v orbě v Dušníkách 17.–18. 9. 2021

V exhibičním zakončení soutěže vyorali soutěžící tzv. spanilou brázdu
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STARTOVNÍ LISTINA

Klasický jednostranný dvouradličný nesený pluh
 Jméno Startovní číslo Ročník Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1 Cerhák Tomáš 2004 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl ZD Dolní Újezd
2 Dalibor Václav 2004 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany
3 Chvojka Jiří 2004 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl ZD Dolní Újezd
4 Král Pavel 1977 Steyr Kverneland AGRI CS AGRI CS, a.s.
5 Malina Dominik 2004 Zetor Proxima 80 Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov
6 Mališ Josef 1961 Zetor 7245.S Kverneland KMH servis s.r.o. KMH servis s.r.o.
7 Šťastný Josef 2001 Deutz Fahr ROSS Roudnice Josef Šťastný Josef Šťastný
8 Vejvoda Jaroslav 1978 ZT 300 ROSS Vario PH-013 Vejvoda tým Tým Vejvoda

Otočný dvouradličný nesený pluh
 Jméno Startovní číslo Ročník Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1 Hřebík Karel 2003 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany
2 Kužiel Michal 1982 Zetor 6245 Överum VECX 31075H Överum KLUK Dušníky s.r.o.
3 Malý Aleš 1958 New Holland Kverneland L.CH. Oil s.r.o. SŠSPaS Zábřeh
4 Šteidl Petr 2000 John Deer Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov

Víceradličné pluhy
 Jméno Startovní číslo Ročník Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1 Čermák Martin 1968 Zetor 8011 ROSS Roudnice Traktor ZETOR team Míly Vaňourka Traktor ZETOR team Míly Vaňourka
2 Waldhauser Miloš 1979 Zetor 12145 ROSS Roudnice Traktor ZETOR team Míly Vaňourka Traktor ZETOR team Míly Vaňourka
3 Plotěný Jan 1997 Fortschritt ZT 303 5-PHX-35-1-H Fortschritt servis JZD – Skupice
4 Plotěný Martin 2006 Fortschritt ZT 303 Fortschritt B 201 Fortschritt servis JZD – Skupice

Junioři
 Jméno Startovní číslo Ročník Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1 Cerhák Tomáš 2004 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl ZD Dolní Újezd
2 Dalibor Václav 2004 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany
3 Hřebík Karel 2003 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany
4 Chvojka Jiří 2004 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl ZD Dolní Újezd
5 Malina Dominik 2004 Zetor Proxima 80 Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov
6 Plotěný Martin 2006 Fortschritt ZT 303 Fortschritt B 201 Fortschritt servis JZD – Skupice
7 Šťastný Josef 2001 Deutz Fahr ROSS Roudnice Josef Šťastný Josef Šťastný
8 Šteidl Petr 2000 John Deer Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov

Historická technika – veteráni – nesený pluh
 Jméno Startovní číslo Ročník Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1 Čermák Radek 1976 Zetor 3011 Kverneland Traktor ZETOR team Míly Vaňourka Traktor ZETOR team Míly Vaňourka
2 Karásek Stanislav 1954 Fendt Farmer 2 vlastní výroba ZDV Štichovice ZDV Štichovice
3 Kocourek Pavel 1956 Svoboda DK 12 R. Bächer  L.CH. Oil s.r.o. AMK Vyskeř
4 Mach Lukáš 1997 Zetor 5611 ROSS Roudnice PH1 Traktor ZETOR team Míly Vaňourka Traktor ZETOR team Míly Vaňourka
5 Suk František 1967 Zetor 3511 Kverneland SUK – AUTO Spolek podřípských oráčů
6 Šanda František 1971 RS 09 GT 122 R. Bächer Veterán klub Podbořany Veterán klub Podbořany
7 Vaňourek Pavel 1983 Zetor 2511 Kwerneland Traktor ZETOR team Míly Vaňourka Traktor ZETOR team Míly Vaňourka
8 Vašulín Jan 1987 Zetor 3011 Kverneland HYDREIN Oráč z Milotic
9 Vejvoda Jiří 1977 Zetor 4011 Kverneland Vejvoda Tým Tým Vejvoda

10 Vyskočil Pavel– otočný pluh 1977 RS 09 GT 124 BBG B-0158 Veterán klub Podbořany Veterán klub Podbořany
11 Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 Eberhardt Rybáři v brázdě

Historická technika – veteráni – tažený pluh
 Jméno Startovní číslo Ročník Traktor Pluh Vysílací organizace Tým

1 Krepčík Vladislav 1969 Škoda 30 R. Bächer – Emir 250 Auto Krepčík, s.r.o. Spolek podřípských oráčů
2 Novák Josef 1961 DEUTZ LANDSBERG N.O.P.O.Z.M. Slatiňany N.O.P.O.Z.M. Slatiňany
3 Vaňourek Miloš 1956 Zetor 25 K Bächer Traktor ZETOR team Míly Vaňourka Traktor ZETOR team Míly Vaňourka
4 Želinský Milan 1948 Škoda HT 20 Roudnice

48. ročník MČR v orbě
11. ročník MČR v orbě historickou technikou
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tabulky pro vyplňování bodů

Kritéria hodnocení Max
Startovní číslo

Naorávka: Úplnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy,  
stejnoměrnost a pěkný vzhled (úhlednost).

10

A) Přímočarost naorávky 10
Sklad: Žádné strniště, organická hmota, plevele.  
Skývy blízko u sebe, těsné. Žádné stopy po kolech.

10

Sklad: Stejnoměrné skývy brázdy. Výšková vyrovnanost.  
Musí být dostatek půdy k vytvoření osivového lůžka.

10

B) Přímočarost skladu 10
Celkové hodnocení: (kontrola plevelů) Žádné zbytky strniště,  
organické hmoty, plevelů. Musí být použity předradličky.

10

Celkové hodnocení: (kontrola plevelů) Skývy musí být blízko u sebe  
a těsné. Žádné mezery. Žádné stopy po kolech. 

10

Celkové hodnocení: ( osivové lůžko) Dostatek půdy pro osivové lůžko. 10
Celkové hodnocení: ( osivové lůžko) Stejnoměrnost a shodnost skýv. 10
Zahlubování a vyhlubování: Pěkný vzhled a pravidelnost. Žádné stopy po kolech. 10
Závěr: Pěkný vzhled a kontrola plevelů – zaklopení. 10
Závěr: Těsnost a stejnoměrnost závěrečných skýv. Úzkost a mělkost rozoru.  
Ne více než jedna stopa kola.

10

C) Přímočarost závěru 10
Celkový vzhled: Všechna hlediska a řemeslné provedení. Zřetelně 
definované a stejnoměrné skývy. Nesmí být znatelné párování.

10

D) Přímočarost orby celé parcely 10
POČET BODŮ CELKEM 150

Kritéria hodnocení Max
Startovní číslo

Naorávka: Úplnost odříznutí skývy po celé délce a šířce brázdy,  
stejnoměrnost a pěkný vzhled (úhlednost).

10

A) Přímočarost naorávky 10
Sklad: Odříznutí, stejnoměrnost, výšková vyrovnanost a přímočarost.  
Žádné stopy po kolech.

10

B) Přímočarost skladu 10
Navázání brázd u klínového pozemku: Úplnost odříznutí skývy, žádné díry a vyvýšeniny. 10
Navázání brázd u klínového pozemku: Napojovací brázda musí být viditelná po celé 
délce pozemku.Výšková vyrovnanost, stejnoměrnost. Žádné stopy kol.

10

Celkové hodnocení: (kontrola plevelů) Žádné strniště, zelená nebo jiná organická 
hmota. Musí být použity předradličky.

10

Celkové hodnocení: (kontrola plevelů) Skývy musí být těsně  
u sebe a pevné. Žádné mezery. Žádné stopy po kolech.

10

Celkové hodnocení: (osivové lůžko) Dostatek půdy pro osivové lůžko. 10
Celkové hodnocení: (osivové lůžko) Stejnoměrnost a shodnost skýv. 10
Závěr – dokončovací brázdy: (brázdy od klínového pozemku k poslední brázdě) 
Kontrola plevelů, stejnoměrnost, vyrovnanost.

10

Závěr – poslední jízda: (poslední dvě brázdy přiléhající ke skladu) musí být stejně 
vysoké jako sklad, žádná nezoraná nebo dvakrát přeoraná místa, kontrola plevelů, 
stejnoměrnost, vyrovnanost.

10

C) Přímočarost závěru 10
Zahlubování a vyhlubování: Pěkný vzhled a pravidelnost. Žádné stopy po kolech. 10
Celkový vzhled: Všechna hlediska a řemeslné provedení.  
Zřetelně definované a stejnoměrné skývy. Žádné párování.

10

D) Přímočarost orby celé parcely 10
POČET BODŮ CELKEM 160

Tabulka pro hodnocení orby – klasické (jednostranné) pluhy Skupina rozhodčích A1

Tabulka pro hodnocení orby – otočné (oboustranné) pluhy Skupina rozhodčích A1
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M7003: JEDINEČNÉ INOVACE PRO VYŠŠÍ VÝKON A KOMFORT

 • ASISTOVANÉ ŘÍZENÍ
 • MULTISPEED CONTROL
 • SOUVRAŤOVÝ MANAGEMENT
 • K MONITOR - ISOBUS KOMPATIBILNÍ ELEKTRONIKA
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