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Vážení příznivci soutěžní orby,
od vydání prvního čísla Zpravodaje Rovná brázda se toho v oráčské 
společnosti mnoho událo. Nabitou sezonu avizoval již v březnu 
zveřejněný kalendář akcí. Dovolte mi prosím shrnout 
nejdůležitější sled událostí.

Techagro 2016
Společnost pro orbu ČR, z.s., poprvé v historii samostatně vystavo-
vala na největší zemědělské akci Techagro 2016. Malý stánek byl 
středem pozornosti mnoha návštěvníků, kteří tak měli možnost 
přímo se seznámit s chodem společnosti, pravidly soutěžní orby 
a jako exponát na stánku si mohli prohlédnout vystavený soutěžní 
pluh, který byl pro mnohé návštěvníky velkým překvapením.

V neděli dne 3. 4. 2016, v den zahájení výstavy se na brněnském 
výstavišti uskutečnila Valná hromada Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
Proběhlo zhodnocení roku 2015 a účastníci tohoto jednání byli se-
známeni s návrhem plánu práce na rok 2016, s reprezentací České 
republiky na mezinárodních soutěžích a výhledem činnosti nejen 
na rok 2017, ale i další léta.
Asi nejzajímavějším bodem jednání bylo seznámení členské 
základny s myšlenkou uspořádat společně s krajským 
mistrovstvím Olomouckého kraje Středoevropskou soutěž. Tuto 
myšlenku jsem poprvé popsal na Mistrovství světa v loňském roce 
kolegům ze sousedních zemí. Ti ji braly jako významnou možnost 
poměření sil na mezinárodní úrovni. Soutěž byla Valnou hromadou 
podpořena a na základě toho se ve čtvrtek 14. 4. 2016 poprvé sešla 
pracovní skupina nad přípravou akcí.  Hostitelem jednání se stala 
Střední škola sociální péče a služeb v Zábřehu. Zúčastnili se zástupci 
školy, města, spolupořádajícího zemědělského družstva a členové 
výboru Aleš Malý a ing. Jan Cholenský. Po skončení tohoto jednání 

byly rozeslány propozice účasti vytipovaným zemím, 
o které Společnost pro orbu ČR, z.s. projevila zájem. Ke dni 
14. 4. 2016 bylo přihlášeno pět středoevropských zemí: Chorvat-
sko, Slovinsko, Maďarsko, Rakousko a samozřejmě hostitelská 
země Česká republika. Byl zde zpracován plán soutěžního dne 
i rozvrh tréninkového dne a slavnostních večerů.  Další termín jed-
nání byl naplánován opět do Zábřehu na 25. 4. 2016. Tentokrát to 
byla řádná schůze výboru, která se uskutečnila v penzionu Růžové 
údolí. Tématem jednání byla opět Středoevropská orba, dopraco-
vání propozic a časových harmonogramů. Byly zde odsouhlaseny 
návrhy na propagaci, letáky a plakáty. Aleš Malý zde představil 
logo nové soutěže, které je velmi efektní a zdařilé. V odpoledních 
hodinách jednání výboru navštívil starosta města Zábřeh 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., který si osobně přišel 
vyslechnout v jakém stavu jsou přípravy na soutěže.

1. ročník Středoevropského mistrovství v orbě 
Všechny přípravy byly u konce a soutěž začíná. Ve čtvrtek 
19. 5. 2016 přijíždějí první zahraniční účastníci, kteří jsou přivítáni 
předsedou společnosti v hotelu Růžové údolí. První neformální 
rozhovory naznačují, že organizaci tohoto mistrovství všichni víta-
jí a berou celou akci jako další měření sil na mezinárodní úrovni. 

Nejpočetnější výpravu vyslalo sousední Rakousko. Do soutěže 
byli přihlášeni čtyři soutěžící: Barbara Klaus, Josef Kovald, Philip 
Bauer a Leopold Aichberger. Českou republiku zastupovali Václav 
Milík, Aleš Malý a František Žaloudek. Ostatní země reprezentova-
li dva soutěžící z Chorvatska Mario Spudič a Tomislav Kuharic, 
ze Slovinska  Bobnar Bostjen a Igor Pate a z Maďarska József 
Budaj a József Nagy. 
Z tohoto místa bychom rádi poděkovali zástupcům města Zábřeh, 
Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh, Olomouckému kraji, 
Ministerstvu zemědělství ČR i všem, kteří se svojí aktivní činností 
zapojili do zdárného průběhu soutěže. Zájemce, kteří si chtějí blíže 
připomenout tuto soutěž, odkazujeme na webové stránky společ-
nosti www.orba-cr.cz, kde najdou kompletní fotodokumentaci 
a shrnutí celé soutěže. Společnost pro orbu nechala vyhotovit 
závěrečnou zprávu pro zahraniční účastníky i v anglickém   
a německém jazyce.

1. ročník otevřeného mistrovství v orbě Olomouckého kraje
Při příležitosti konání Středoevropské orby se uskutečnilo 
i 1. otevřené mistrovství Olomouckého kraje. Této soutěže se 
zúčastnilo celkem 7 soutěžících bez rozlišení disciplíny a Pavel 
Kocourek, který byl hodnocen v kategorii orba historickou 
technikou.

Zajímavou atrakcí na stánku Společnosti pro orbu ČR,z .s. 
na Techagru v Brně 2016 byl soutěžní pluh

Slavnostní zahájení 1. ročníku Středoevropského mistrovství 
v orbě na náměstí v Zábřehu

Účastníci Valné hromady Společnosti pro orbu ČR, z.s., 
v kinosále administrativní budovy Veletrhy a.s. v Brně



Krajské vítězství vybojoval ing. Michal Trtek ze SOU Uherský Brod 
se ziskem 113 bodů. Na druhém místě se umístil Tomáš Müller, 
zástupce SZeŠ Čáslav se ziskem 87 bodů. Na třetí místo s bodovým 
ziskem 83 bodů se zařadil Jan Grolich z Mendelovy univerzity 
v Brně.
 
Běžná práce výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. pokračovala 
dále. Dne 21. 6. 2016 se na úřadu městyse Peruc sešli zástupci 
výboru na společném jednání s organizačním výborem dožínek. 
Zde proběhla koordinace úkolů k bezchybnému zorganizování  
obou akcí. V pozdních odpoledních hodinách se výbor zabýval 
přípravou další krajské soutěže.   

2. ročník otevřeného mistrovství 
v orbě Pardubického kraje
Tato soutěž se uskutečnila 24. června 2016 v Chotěnově 
nedaleko Dolního Újezda u Litomyšle.
Výraznou pomoc poskytla Střední zahradnická a technická 
škola v Litomyšli v čele s Ing. Lukášem Staňkem.
Horké až tropické počasí přivítalo celkem šest soutěžících, kteří 
poměřili síly na připraveném poli nedaleko polního letiště. 
Kvalitní zázemí vybudovalo zemědělské družstvo Dolní Újezd 
v čele s Ing. Václavem Severou.
Přivítání soutěžících a zahájení vlastní soutěže provedl vedle 
zástupce hlavního sponzora Klas Nekoř, a.s., Jana Koska, ředitel 
Zemědělského družstva Dolní Újezd Ing. Jiří Jeřábek, ředitel 
Agrární komory Svitavského okresu Ing. Josef Gracias, předseda 
Společnosti pro orbu ČR, z.s., Ing. Jan Cholenský, CSc. a radní 
Pardubického kraje Ing. Václav Kroutil.

K soutěžní orbě je třeba vždy koordinace školy, zemědělského 
družstva a města nebo obce. Tuto skutečnost si dobře 
uvědomujeme. Je proto třeba vybírat lokality s dostatečným 
předstihem, aby tato vzájemná koordinace byla pečlivě připravena. 
Toto byl důvod k vyvolanému jednání na radnici města Přerova, 
kde by se měl uskutečnit 44. ročník Mistrovství republiky v orbě 
2017.

O projednání termínů schůzek v těchto institucích byl Ing. Janem 
Cholenským požádán Vladimír Horák, dlouholetý člen Společnosti 
pro orbu ČR, z.s. Vše bylo připraveno a 28. 6. 2016 proběhla jedná-
ní se zástupci Štřední zemědělské školy v Přerově, Ing. Horkým 
a Ing. Gondovou, v Moravské zemědělské a.s. s Ing. Jaroslavem 
Hradilem, jako poskytovatelem pozemků a náměstkem primátora 
města Přerova Ing. Petrem Měřínským. Výsledkem tohoto jednání 
byla oficiální žádost na radu města Přerova, která se na svém 
jednání ve čtvrtek 30. 6. 2016 vyslovila kladně.

Vzhledem k blížící se polovině roku byla ke konci června 2016 
provdena dílčí kontrola hospodaření s jasným cílem. Udržet vyrov-
naný rozpočet a v co nějvětší míře zajistit efektivitu vynaložených 
prostředků. Vy, kteří jste delší dobu členy společnosti můžete sami 
posoudit, jak se celková činnost mění. Výbor věnuje maximální 
pozornost organizaci a kvalitě soutěží. Jsem přesvědčen, že vyna-
ložené úsilí přinese ovoce v podobě rozšíření členské základny 
a ještě většího zájmu nových a zejména mladých soutěžících. 

2. ročník otevřeného mistrovství v orbě Libereckého 
kraje; Český ráj již podruhé přivítal krajské oráče

Dva dny před konáním této krajské soutěže 
vzhlíželi organizátoři k obloze. Deštivý týden 

zvedl hladiny některých řek a v noci ze středy na čtvrtek napršelo 
v lokalitě krajské orby Libereckého kraje 27 milimetrů dešťových 
srážek. Na základě těchto okolností se rozhodli těsně před orbou 
ve čtvrtek 14. 7. 2016 Jan Cholenský, Roman Apeltauer a Jaroslav 
Egert ze společnosti Agroben Kacanovy ještě jednou společně 
uskutečnit prohlídku soutěžního pole. Předpověď byla ale přízni-
vá, a tak nakonec podmínky k orbě byly velmi dobré. Tato krajská 
soutěž měla hned dvě novinky. Mezi krajské oráče se zařadili 
poprvé i koně, což pro diváky bylo velmi atraktivní. 

Druhá novinka byla organizace srazu absolventů Střední zeměděl-
ské školy v Turnově. Této aktivitě chtějí organizátoři do budoucna 
věnovat pozornost. Vždyť ke každé soutěži je škola nepostrada-
telná. Všeobecně se ukazuje, že dostat soutěžní orbu do podvědo-
mí ještě širší veřejnosti je těžké. Toto by mohl být jeden z nástrojů, 
jak to vylepšit.
Zhruba ve 14.30 hodin byla soutěž dokončena. Ceny předávali za 
společnost Agroben Kacanovy, s.r.o. Ing. Jaroslav Egert, za Okresní 
Agrární komoru Libereckého a Jabloneckého kraje její předseda 
Ing. Jiří Sameš a starosta obce Všeň Jan Kozák.

Vážení příznivci soutěžní orby.
Čas ubíhá velmi rychle a tak nás čeká před 43. ročníkem ještě 
jedna krajská soutěž a to Ústeckého kraje. Ta se uskuteční 13. 8. 
2016 na pozemcích v obci Hrušovany, místní část Lažany. Dovoluji 
si Vás co nejsrdečněji pozvat na poslední krajskou orbu, i následně 
na 43. Mistrovství republiky v orbě spojené s Krajskými dožínkami 
ústeckého kraje v sobotu 17. 9. 2016 do Peruce.

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

Účastníci 1. otevřeného mistrovství  v orbě
Olomouckého kraje při slavnostním nástupu před tribunou

Slavnostní oráčský slib krajské orby Pardubického kraje 
v Chotěnově u Litomyšle

Koně jsou ozdobou každé oráčské soutěže. Ve Všeni 
v sobotu 16. 7. 2016 tomu nebylo jinak.

 



Představení aktivních oráčů od hory Ŕíp

Sdružení podřipských oráčů je neziskovou organizací sdružující 
osoby převážně z oblasti podřipska se zájmem o precizní zeměděl-
ství, zejména o základní zpracování půdy a to převážně o orbu.
Tato nezisková organizace vznikla dne 2. června 2008 a její hlavní  
činností je podpora, rozvoj a aktivní účast v soutěžní orbě. 
V současné době má sdružení 6 aktivních oráčů, kteří se pravidel-
ně zúčastňují Mistrovství republiky. Naším nejmladším, ale přesto 
nejúspěšnějším oráčem v katategorii oboustranný otočný pluh je 
teprve čtyřiadvacetiletý  Ing. Michal Ondra.

Poprvé startoval se zapůjčeným pluhem v roce 2007 na Mistrovství 
republiky v Třebíči, kde ve věku 16 let obsadil pěkné třetí místo. 
Tento výsledek ho nominoval do reprezentace České republiky 
na Mistrovství Evropy 2008 konané 17.-18. října u města Herning 
v Dánsku, kde nezklamal a na louce se umístil na úctyhodném 
18. místě.

Od této doby se mistrovství v orbě účastní pravidelně.  Za svojí 
soutěžní kariéru se stal  dvojnásobným mistrem ČR v kategorii 
juniorů, dvojnásobným mistrem ČR v kategorii oboustranný otočný 
pluh, pětinásobným vícemistrem ČR, šestkrát reprezentoval ČR 
na ME a dvakrát na MS.

Dalšími naši oráči jsou Petr Kandl, František Suk a od letošního 
roku i Ing. Zdeněk Ondra – kategorie Historická technika. Ořou 
traktory DEUTZ a ZETOR s nesenými klasickými dvouradličnými 
pluhy RABE a KVERNELAND. Vladislav Krepčík oře s traktorem 
ŠKODA 30 s taženým jednostranným dvouradličným pluhem 
BECHER. Mezi členy podřipských oráčů se řadí několikanásobný 
mistr České republiky pan Miloslav Čmejla, který oře s párem 
koní s klasickým pluhem BECHR. 

Bohaté zkušenosti všem členům předává  bývalý  oráč v kategorii  
oboustranný otočný pluh a zakládající člen našeho sdružení pan 
Václav Marušák z Lounek. Ten se aktivně zúčastňoval národních 
soutěží již od 26. ročníku Mistrovství republiky v orbě, které se 
uskutečnilo v Rostěnicích na Moravě v roce 1999. Pan Václav Ma-
rušák  i přes svůj úctyhodný věk (narozen v roce 1945) se chce po 
několikaleté přestávce letos opět vrátit mezi soutěžící a  zúčastnit 

se republikového  mistrovství na Peruci. Rádi bychom mu popřáli 
z tohoto místa, aby dosáhl toho nejlepšího umístění.

Díváte-li se z Peruce jihovýchodním směrem je vidět hora 
Říp. Proto se  považuje Sdružení podřipských oráčů za domácí 
spolupořadatelskou organizaci. Chtěli bychom být nápomocni
k dosažení vysoké úrovně soutěžní orby a naši členové mají za 
cíl na domácí půdě dosáhnout těch nejlepších umístění.

Ing. Zdeněk Ondra

Členové Sdružení podřipských oráču 
po soutěži MR v Kopidlně

Trenér Ing. Zdeněk Ondra s oráčem Michalem Ondrou na ME v Dánsku

Nejstarší a nejmladší oráči – Váslav Marušák a Michal Ondra
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