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Zpravodaj Společnosti pro orbu ČR 1/2016
Vážení přátelé a příznivci soutěžní orby,
rok 2016 bude pro oráčskou společnost
velmi náročný. Vysokou laťku nastavilo
v loňském roce 42. mistrovství, jež bylo
hodnoceno velmi dobře. Udržet tento
trend společně s rozšiřováním soutěží
bude úkol opravdu nelehký.
Loni byla také nastartována organizace krajský kol, která
se konala ve Vidlaté Seči u Litomyšle a ve Žďáru u Turnova.
Pro rok 2016 je připraveno celkem pět soutěžních dnů pod
patronací ministerstva zemědělství a krajů Olomouckého,
Pardubického, Libereckého a Ústeckého.
21. 5. 2016 1. ročník putovního Středoevropského mistrovství
a 1. krajské mistrovství Olomouckého kraje - Zábřeh na Moravě
17. 6. 2016 2. krajské mistrovství Pardubického kraje Dolní Újezd u Litomyšle
16. 7. 2016 2. krajské mistrovství Libereckého kraje - Všeň u Turnova
13. 8. 2016 1. krajské mistrovství Ústeckého kraje - Všehrdy u Hrušovan
17. 9. 2016 43. mistrovství republiky v orbě - Peruc
Pro mnohé z vás bude překvapením 1. ročník putovního Středoevropského mistrovství v termínu 21. 5. 2016. Naše reprezentace nemá mnoho
možností porovnávat svoje umění se zahraniční konkurencí. Ve skutečnosti
pouze na evropských či světových soutěžích. A to je podle vedení společnosti velmi málo. Proto padlo kolektivní rozhodnutí zorganizovat středoevropskou soutěž rozšířenou o reprezentanty zemí Chorvatska, Rakouska,
Slovinska, Maďarska a České republiky s názvem 1. ročník putovního
Středoevropského mistrovství. Nechceme v žádném případě suplovat
evropskou mistrovskou soutěž, jde pouze o získávání zkušeností se
zahraniční konkurencí a tím posilování lepších výsledků na evropských
a světových soutěžích. Z výše uvedeného je zřejmé, že program je velmi
náročný, ale ohlasy ze strany soutěžících i spolupracujících firem jsou
jednoznačně pozitivní.
Nás jako organizátory těší trvalý zájem vrcholných představitelů státu,
zastoupených ministrem zemědělství ing. Marianem Jurečkou, který
převzal i v roce 2016 záštitu nad soutěžní orbou. Stejně tak si nesmírně
vážíme přístupu hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, radní
pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje paní Jitky Šádkové,
radního pro životní prostředí a zemědělství Olomouckého kraje pana
ing. Josefa Veselského a dalších. Dále bych rád poděkoval celému týmu
spolupracovníků, který byl vytvořen ze zástupců Ústeckého kraje, městyse
Peruc a výboru společnosti, kteří vytvářejí jednoznačně podmínky pro
zkvalitnění jak soutěžní orby, tak dožínek Ústeckého kraje, které se konají
ve stejném termínu. V neděli dne 3. dubna 2016 se na prestižní zemědělské akci Techagro 2016 v Brně uskuteční v kinosále administrativní budovy
Valná hromada Společnosti pro orbu ČR, z.s. Na samotné výstavě se bude
Společnost pro orbu ČR, z.s.  prezentovat jako plnohodnotná společnost
s jasným programem směřujícím ke zkvalitnění soutěžní orby. Najdete nás
v pavilonu E ve stánku č.015, 015A. Bude zde pro vás i ostatní
zájemce připravena na velké obrazovce fotogalerie především ze
42. ročníku soutěžní orby, ale i z jiných ročníků. Dále budeme společnost
prezentovat formou tištěných letáků, plakátů a jiného propagačního
materiálu. Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. připravil aktuální vydání
tohoto Zpravodaje Rovná brázda, který bude na Techagru distribuován
mezi širokou veřejnost. Každý den na našem stánku bude probíhat anketa
o velmi hodnotné ceny. Losování přímo v Brně vyplněných nebo později
doručených anketních lístků proběhne v Peruci před vyhlášením výsledků
mistrovství republiky. Tato anketa bude sloužit k přímé prezentaci práce
Společnosti pro orbu ČR, z.s. náboru nových členů a propagaci soutěžní

orby. Budeme zde propagovat společnosti a firmy, které soutěžní orbu
podporují a jako vystavovatelé zemědělské techniky na vlastních soutěžích
přispívají k uskutečnění domácích soutěží, za což jim z tohoto místa
upřímně děkuji.
Ing. Jan Cholenský, CSc.
předseda Společnosti pro orbu ČR

Představení obce Peruc
hostitele 43. ročníku MR v orbě

OBEC PERUC

ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO PERUC

Jedním z nejpůvabnějších koutů Lounska je Peruc se svým okolím. Starobylá zemědělská obec leží nad zalesněným terénním zlomem, spadajícím
do širokého údolí Ohře. Do povědomí veřejnosti se Peruc zapsala především romantickou pověstí o setkání Oldřicha a Boženy.
Výpis z Dalimilovy kroniky: Kníže Oldřich u Postoloprt lovil.
Stalo se, když skrz jakousi obec projížděl uviděl, že jedna panna
počestná nad potokem stála, holé nohy a bez rukávů oděvy prala.
Venkovanka krásná velmi byla a kolem toho ze všeho stydlivé
mravy měla.
Začal se její kráse divit stoje a hned ji za kněžnu uvedl.
Ona kněžna ctnostná byla a sobě jméno Božena měla.
Jako první zaznamenal toto setkání začátkem 12. století Kosmas. V
historických pramenech je Peruc doložena poprvé roku 1170, kdy patřila
bratrům Měškovi a Hroznatovi. Později se tu vystřídala řada rozličných
držitelů. Historie zanechala v Peruci nemálo podivuhodných památek.
Svažité návsi dominuje kostel sv. Petra a Pavla. Naproti němu se rozkládá
trojkřídlý patrový zámek, vzniklý v letech 1760 – 1770 rokokovou přestavbou předcházejícího sídla. Při návsi stojí několik zajímavých selských
a měšťanských domů spolu s radnicí. Nejvíce vyhledávaná bývá ovšem
zastřešená pseudogotická Boženina studánka, kolem níž lze sestoupit
k prastarému, mohutnému, avšak již chřadnoucímu Oldřichovu dubu.
Za svoje letní sídlo si Peruc zvolil i malíř Emil Filla.Ve staré třípodlažní sýpce
z konce 18. století vzniklo muzeum české vesnice. Muzeum se snaží
uchovat zemědělské stroje, nástroje, nářadí a předměty, které vždy byly
součástí života na českém venkově. Peruc představuje velmi přitažlivé a
pamětihodné místo. Půvabem oplývá i přilehlá území od Débeřského
potoka až po Macův důl, nad kterým se nalézá proslulá Krásná vyhlídka
s jedinečným pohledem na vznosné panorama Českého středohoří.

Představení mistrů republiky z roku 2015 (pokračování)
Ladislav Vydra

Ladislav Vydra je jakýmsi doyenem a současně matadorem oráčských soutěží,
je totiž každoročním a spolehlivým účastníkem dosavadních 13ti Mistrovství
České republiky v orbě koňmi. Vynechal z důvodu vzdálenosti a problémů
s dopravou pouze jednou MČR v Zábřehu na Moravě. Jinak vždy se svojí
Avií „dojel“ a ve většině případů vyorával po jejím zavedení do programu
i slavnostní první brázdu jak s ministrem zemědělství (byl-li přítomen),
tak s dalšími VIP osobnostmi. Soutěží v kategorii otočných pluhů, dokonce
někdy i s historickým pluhem, majícím celodřevěná kolečka. Většinu všech
prací (je soukromým zemědělcem) vykonává se svými koňmi, což je pro ně
nejlepším tréninkem a jeho mozolnaté ruce jsou toho největším dokladem.
Pro samotné orání používá krásný termín „ruchání“ a na ozdobě postrojů
zvané darmovis, (ten je zavěšený na chomoutu) má vyrytý nádherný verš
„Krásné koně slunka svit, radost je na světě být“. Jeho spřežení díky
spolehlivosti a typu pluhu si k naší radosti před třemi roky vybral při MČR
v Benešově štáb České televize a natočil s ním jeden díl pořadu Malá farma
pod názvem „Orba koněm“, a tím byla naše soutěž ještě více zpopularizována české veřejnosti. S koňmi Šimon a Betty plemene norik a českomoravský
belgik byl oceněn jako nejstarší soutěžící (nar. 1946) celého Mistrovství ČR
v orbě (traktory i koňmi) v Dolním Újezdu u Litomyšle 2015.

Šárka Daňková

Šárka Daňková je příkladem toho, že jablko nepadá daleko od stromu
a že úspěšně kráčí (vlastně doslovně v brázdě) ve šlépějích svého otce, opět
úspěšného vícenásobného Mistra České republiky v orbě koňmi otočným
pluhem. Ten se před třemi roky po těžkém zranění stal trenérem svojí dcery.
Šárka, jinak studentka 2. ročníku bakalářského studia oboru všeobecného
zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně, je rovněž příslibem, že i mladá
generace se věnuje této nezbytné pracovní operaci s půdou. Ženy oráčky při
MČR v orbě, jak koňmi, tak traktory až na velmi malé výjimky nevidíme.
Navíc v roce 2015 na XIII. ročníku v Dolním Újezdě u Litomyšle (jako úplně
nejmladší soutěžící obou Mistrovství, nar. 1995) obhájila předloňské
„mašovické“ (Mašovice u Znojma) vítězství opět I. místem v této kategorii
s párem chovných otcových klisen (náruční 61/148 Agra a sedlová 63/815
Marka) a stala se tak podruhé Mistrem ČR v otočných pluzích.
Nadto má doma ještě dvě klisny plemene hafling, které používá
jak pod sedlem, tak i v lehké zápřeži, celá rodina Daňkových tak žije
koňmi a pokračuje tím v rodinné tradici.

Kalendář mistrovství světa

Zájemcům, kteří sledují informace z mistrovství světa
v orbě předkládáme kalendář s umístěním do jednotlivých zemí.

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

Techagro 2016
v termínu 3. - 7. 4. 2016 v Brně

Termíny pro konání mistrovství světa v orbě.
2016 Anglie
2017 Keňa
2018 Německo
2019 USA
2020 Rusko
2021 Irsko
2022 Litva

2025 Česká republika
2026 Estonsko
2027 Slovinsko
2028 Nový Zéland
2029 Jižní Afrika
2030 Chorvatsko
2031 Rakousko

2023 Makedonie
2024 Norsko

2032 Maďarsko

Termíny Mistrovství Evropy uvedeme v příštím vydání.

Najdete nás v pavilonu E, stánek č. 015.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Národní pravidla soutěžní orby (1. část)
Všeobecná pravidla
1. Oficiální účastníci (soutěžící, rozhodčí)
a) Soutěžící - soutěž je volně přístupná oráčům, občanům České republiky
a také, je-li vyhlášeno mistrovství republiky jako otevřené, případně hostům ze
zahraničí. Není stanoven žádný věkový limit. Soutěžící musí být řádně přihlášeni
a musí splňovat ostatní formální podmínky – pro soutěže v orbě traktorem musí
být držiteli příslušného řidičského oprávnění.
b) Rozhodčí - by měli být zkušení a odborně zdatní, schopni doprovázet oráče
eventuálně i jako trenéři.
c) Všichni rozhodčí se účastní společného setkání před soutěží, nemusí však být
jmenováni k oficiálnímu rozhodování. Účelem schůzky je sjednotit si metodické
standardy k hodnocení orby, projednat změny a odlišnosti v pravidlech a organizační záležitosti.
d) Přihlášení účastníci - přihlášky musejí být potvrzené nejpozději do stanoveného data uzávěrky, vyhlášeného Společností pro orbu (dále SO). Přihláška musí
obsahovat informaci, které části soutěže (klasické nebo otočné oboustranné pluhy) se chce soutěžící účastnit. (Otočné oboustranné pluhy – dále v textu otočné)
e) Stroje a vybavení - značky traktorů a pluhů, které bude soutěžící používat na
mistrovství republiky, musí být uvedeny na vstupním registračním formuláři.
f) Těchto pravidel se použije přiměřeně i mimo republikovou mistrovskou soutěž.
g) Soutěžící je povinen přistavit soutěžní soupravu v určeném čase k technické
přejímce. Přejímku provádí zástupce SO. SO také ve spolupráci s pořadatelem
určuje místo pro parkování mezi technickou přejímkou a soutěží.

g) Kola pluhu
Jakákoliv rotující část pluhu s výjimkou kotoučového krojidla je vyhodnocena
jako kolo.
Lyžina a/nebo kluzák fungující jako podpěra, výztuha, vzpěra nebo podpora
pluhu jsou brány do úvahy jako náhražka kola a tedy budou počítány jako
kolo pluhu.
Jsou povolena maximálně 3 kola pro jednu stranu pluhu. (Klasické pluhy mohou
tedy mít max. 3 kola, otočné maximálně 6 kol). Dvojkolo (dvě kola na jedné
hřídeli) je počítáno jako dvě kola.
3. Typy oraných pozemků
Při soutěži plného rozsahu musí každý soutěžící zorat jeden pozemek strniště
a jeden pozemek louky. Orba probíhá ve dvou po sobě následujících dnech.
Mistrovství ČR probíhá typicky v jednom dni, pozemky vybírá a schvaluje SO .
4. Velikost soutěžních pozemků
a) Klasické pluhy
Každý pozemek pro klasické pluhy má výměru 20 arů (2000 m2) a pokud to
bude možné, jeho rozměry budou 100 m délka a 20 m šířka. Výměru pozemku
může změnit zástupce SO.
b) Otočné pluhy
Pro otočné pluhy bude pozemek měřit, pokud to bude možné, 100 m do délky,
24 m do šířky na jednom konci a 16 m na druhém konci. Výměru pozemku
může změnit zástupce SO.  
c) Souvrať
Šířka souvratě musí být dostatečná k bezpečnému otočení orební soupravy.
d) Pokud bude nutné velikosti parcel pozměnit, všichni soutěžící budou včas
informováni.

2. Pluhy

5. Doba určená pro orbu soutěžního pozemku:

a) Počet orebních těles
Dokud nebude oznámeno jinak, mistrovství republiky je omezeno na traktorové
dvojradličné nebo tříradličné pluhy. Pluhy mohou být klasické nebo oboustranně
otočné, vybavené maximálně jedním krojidlem, jednou předradličkou a jednou
radlicí (ostřím) na orební těleso. Pera odhrnovaček jsou volitelná. Pro otočné
pluhy je stanovena výjimka; při provedení skladu je povolena instalace jednoho
dalšího kotoučového krojidla a jedné předradličky.  

a) Naorávka/naorání první brázdy
Doba povolená pro provedení naorávky (první brázdy) je 20 minut.

b) Stavitelná pera odhrnovačky
Velikost pera nesmí být větší než 26 cm na délku a 22 cm na šířku. Celková
vzdálenost konce pera od pluhu (odhrnovačky) včetně držáku, nesmí přesáhnout 32 cm. Zakřivení pera (klenutost nebo dutost) nesmí být větší než poměr
1 cm na každých 15 cm šířky.
c) Pera předradliček
Mohou být použita u předradliček a mohou být stavitelná nebo pevná.
d) Kontrolní a naváděcí systémy
Používání GPS systémů, laserových paprsků, elektronických dálkově ovládaných
systémů, zařízení poskytující soutěžícímu automatické řízení parametrů traktoru
a pluhu nejsou povolena.
Za účelem manuálního nastavení pluhu je povoleno použít hydraulické,
pneumatické, elektrické, fotografické a zvukové prvky a pomůcky k přenosu
informace o nastavení.  
e) Vnější přídavná zařízení (doplňky)
Vnější přídavná zařízení, která mohou jakýmkoli způsobem ovlivňovat brázdu
nebo její dno, nejsou povolena. Všechny změny na ohrnovacích deskách musí
být trvalého rázu. Prodloužení na koncích odhrnovaček musí být shodná na
všech tělesech. Trvalé doplňky na spodní části odhrnovaček jsou povoleny,
dočasné doplňky na odhrnovačkách jsou povoleny jenom pro provedení první
naorávky.
f) Značkovače
Značkovače a přídavná zařízení na traktoru nebo na výtyčkách nejsou povoleny.
Rovněž jsou mimo markýrovací rýhy zakázány jakékoliv jiné značky na pozemku.

www.orba-cr.cz

b) Přerušení
Po dokončení naorávky bude veškerá orba přerušena na minimálně 60 min.,
po kterou bude naorávka hodnocena rozhodčími, nebude-li SO určeno jinak.
Soutěžící s otočnými pluhy si musí v těchto 60 minutách provést markýrovací
rýhu.
c) Čas orby parcely
Doba stanovená pro dokončení orby každého pozemku je 2 hodiny a 40 minut,
což dává celkovou dobu 3 hodiny na orbu každého pozemku, neurčí-li SO jinak.
d) Čekání na vyorání napojovací brázdy
Pokud soutěžící musí čekat na svého souseda před vyoráním krajní napojovací
brázdy, požádá rozhodčího o zastavení času. Po uplynutí 20 minut dostane
soutěžící souhlas hlavního rozhodčího, aby si mohl vyorat vlastní krajní brázdu
bez návaznosti na souseda.
e) Dodatečný čas v případě poruchy, zranění nebo náhodné události
Nastavení dodatečného času může být povoleno. V tom případě musí soutěžící
kontaktovat svého pozemkového rozhodčího, který mu zastaví čas. Soutěžící
může dostat povolení od hlavního rozhodčího buď opravovat přímo na
pozemku, nebo odjet z pozemku na servisní místo k provedení opravy.
V případě poruchy, kdy soutěžící musí opustit soutěžní plochu a odjet na
servisní místo, doprovází soutěžícího některý ze členů SO, aby zajistil,
že soutěžící provede pouze nezbytné opravy a nikoliv jiné změny na pluhu.
Maximální dodatečný čas pro opravy, nehledě na vážnost poruchy nebo jiné
události, je jedna (1) hodina na den soutěže. Jestliže oprava trvá déle, po 60
minutách počíná opět běžet oficiální čas orby. Soutěžící musí dokončit orbu
pozemku ne později než 60 minut po vypršení běžného soutěžního času,
přičemž další (jiné) dodatečné časy, povolené hlavním rozhodčím (čekání
na souseda), jsou přičteny. Nedokončené části orby na parcele nemohou
být hodnoceny. Časové limity mohou být SO upraveny podle aktuálních
podmínek.

facebook.com/Spol.Orba.CZ

Zpravodaj Rovná brázda:
Vydává Společnost pro orbu ČR, z.s., 1. vydání, zapsané do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 22397.
Spolupracocvali: ing. Vladislav Šimík, ing. Jan Navrátil, Ing. Jan Cholenský, Výroba: Roman Apeltauer, grafická úprava Petr Kvapil.
Vydáno ve spolupráci s marketingovým partnerem Agenturou M-S-P, s.r.o.

Mezinárodní veletrh
zemědělské techniky
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veterinární veletrh
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Veletrh obnovitelných
zdrojů energie
v zemědělství a lesnictví

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

www.techagro.cz

VYBRANÝ PROGRAM VELETRHŮ
VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
NEJVĚTŠÍ PREZENTACE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
FARMA JOHN DEERE - SHOW KONÍ A JÍZDA
PRO DĚTI NA TRAKTŮRCÍCH
ROZŠÍŘENÁ PREZENTACE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
VELKÁ VČELAŘSKÁ VÝSTAVA - PRODEJ
VČELAŘSKÝCH POTŘEB A PRODUKTŮ
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
NAUČNÁ STEZKA ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE!
REKORDNÍ ÚČAST VYSTAVOVATELŮ
ZE ZAHRANIČÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM BIOMASA
• Regionální i globální témata v oblasti využití
obnovitelných zdrojů
• Semináře pro veřejnost - praktické rady
pro získání dotací, poradenství
• Ukázky zpracování biomasy - drcení a štěpkování

•
•
•
•
•

Myslivecká kuchyně
Oblečení a vybavení pro lesníky a myslivce
Povídání s populárními hosty
Umělecká řemesla
Terénní čtyřkolky

DŘEVORUBECKÁ SHOW STIHL® TIMBERSPORTS®
STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES
• Setkání veterinárních lékařů z ČR i ze zahraničí
• Antibiotická politika, dermatologie

DŘEVOSOCHÁNÍ

MYSLIVECKÝ PAVILON "Z"
• Významné myslivecké a lovecké sbírky
• Historie a současnost myslivosti a lesnictví
na rodových panstvích
• Výstava loveckých trofejí
• Ukázky loveckých psů, sokolnictví, vábení
• Historické kočáry
• Lovecký interiér a nábytek
• Lovecké zbraně, střelivo a optika
• Laserová střelnice
• Lesní pedagogika

SOUTĚŽ V HODU SEKEROU

CHARITATIVNÍ DRAŽBA DŘEVĚNÝCH SOCH

