
Zpravodaj Společnosti pro orbu ČR, z.s. 1/2017
Rovná brázda

Vážení příznivci soutěžní orby, dovolujeme si Vám v úvodu prvního 
vydání našeho zpravodaje Rovná brázda v roce 2017 připomenout 
termíny naplánovaných soutěží.

Nabízíme Vám velmi smělý plán Společnosti pro orbu ČR, 
z.s. v roce 2017. Podíváte-li se podrobně na termínový kalendář, 
zjistíte, že od května do října 2017 se koná jedna akce za druhou. 
Tento plán předložil výbor společnosti a nechal ho schválit na Valné 
hromadě dne 24. 2. 2017 na ČZU v Praze.
Je třeba ale podotknout, že tímto činnost Společnosti pro orbu ČR, 
z.s. nekončí. Mezinárodní organizace oráčů, světová WPO a evrop-
ská EPO přidělila České republice organizaci Mistrovství Evropy 
v roce 2020 a Mistrovství světa 2025.
Příprava Mistrovství Evropy je již ve stádiu, kdy je třeba rozhodnout 
o místě konání. V hledáčku společnosti pro orbu jsou dvě lokality: 
Kamenice u Pelhřimova a Dolní Újezd u Litomyšle. Místa, kde se již 
v minulosti uskutečnily mistrovské soutěže, které byly hodnoceny 
po organizační i sportovní stránce na vysoké úrovni.

Ing. Jan Cholenský, Ing. Leoš Kadlček, doc. Ing. Jan Červinka 
se zástupci Moravské zemědělské  a.s. při prohlídce soutěžního pole

U Mistrovství světa v roce 2025 se relativně zdá, že jeho orga-
nizace bude až za dlouhou dobu. Je ale třeba připomenout, že 
čtyři roky před vlastním konáním soutěže sonduje mezinárodní 
společenství pro orbu WPO přípravu v jednotlivých zemích. 
Kontroluje lokality, pozemky, bezpečnost státu, dostupnost pro 
světové účastníky a mnoho dalších kriterií. Dnes máme rok 2017 
a již v roce 2020 dojde k prvnímu hodnocení přípravy. Zde již 
musí být známa lokalita, dostupnost, kvalita ubytování, kvalita 
stravování, příprava pozemků a tak podobně.
V hledáčku Společnosti pro orbu ČR, z.s.,  jsou celkem tři lokality. 
Praha, kde se již v roce 2005 MS uskutečnilo. Další lokalita je roz-
mezí Pardubického a Hradeckého kraje, kde je možnost využití 
vysokoškolských kolejí a jejich zázemí v obou městech.  Poslední 
místo je Brno, kde lze vyzdvihnout zázemí Mendelovy univerzi-
ty. Toto je ale téma i pro Vás. Pokud si myslíte, že je možné tuto 
akci u vás zorganizovat, dejte vědět některému ze členů výboru 
Společnosti pro orbu ČR, z.s., nebo pošlete e-mail tajemníkovi 
společnosti panu Aleši Malému.

Soutěže v orbě v roce 2017

2. ročník otevřeného krajského mistrovství v orbě Olomouckého 
kraje - Přerov 19. 5. 2017.

2. ročník otevřeného krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje
- Droužkovice 22. 8. 2017.

3. ročník otevřeného krajského mistrovství v orbě Libereckého kraje
- Troskovice 26. 8. 2017.

3. ročník otevřeného krajského mistrovství v orbě Pardubického kraje 
- Rybitví 9. 9. 2017.

44. ročník Mistrovství České republiky v orbě 
Přerov 30. 9. 2017

2. ročník otevřeného krajského mistrovství v orbě Středočeského 
kraje - Setkání mistrů - Čáslav 6. 10. 2017

Reprezentace České republiky na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku 
19. a 20. 8. 2017

Reprezentace České republiky na Mistrovství světa v orbě v Keni
1. a 2. 12. 2017.



Spolek podřipských oráčů, z.s. - nový subjekt 
v oráčské veřejnosti?

Valná hromada
Nejdůležitějším jednáním členské základny v daném období je 
bezesporu Valná hromada. Mimochodem název Valná hromada 
byl letos použit naposledy. Od roku 2017 se shromáždění členů 
Společnosti pro orbu ČR, z.s. musí jmenovat „Členská schůze“. 
(viz nové stanovy - poznámka redakce).
Jednání se uskutečnilo dne 24. 2. 2017 na půdě České zeměděl-
ské univerzity v Praze. Ve 13.30 h se sešli členové společnosti 
v Kruhové hale ČZU k projednání důležitých bodů, jak za rok 
2016, tak k plánu práce a hospodaření na rok 2017 aj. 
Jednání zahájil předseda Ing. Jan Cholenský, CSc. přednesením 
Zprávy o činnosti za uplynulé období. Dále jednání pokračovalo 
projednáním zprávy o hospodaření za rok 2016, návrhu plánu 
práce na rok 2017 a výhledu do budoucnosti. Schůze pokračova-
la dalšími body, jako byla kooptace nového člena výboru za Ing. 
Petra Nováka, Ph.D., kterého nahradil Ing. Lubomír Neudert, 
Ph.D. z Mendelovy univerzity z Brna, až k závěrečné diskuzi. 
Závěr stručného hodnocení roku 2016: Rozsah a množství 
soutěží v roce 2016 bylo v přímé úměře k nákladům. 
Ing. Jan Cholenský, CSc. poděkoval všem členům za aktivní 
přístup, poděkoval všem sponzorům a hlavně Ministerstvu 
zemědělství ČR za jejich vstřícný postoj k orbě. Vyslovil přání, 
aby spolupráce takovéhoto rozsahu pokračovala i v budoucnu. 
Za výbor společnosti vyslovil jednoznačný postoj k navržené-
mu plánu akcí s další možností kvalitnější prezentace orby na 
veřejnosti.

USNESENÍ Valné hromady Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
konané dne 24. února 2017 v Kruhové hale ČZU vPraze.

Valná hromada Společnosti pro orbu ČR, z.s. schvaluje:
1) Program Valné hromady Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
 konané dne 24. 2. 2017.
2) Zprávu Ing. Jana Cholenského, CSc., předsedy 
 Společnosti pro orbu ČR, z.s. o činnosti v roce 2016.
3) Zprávu o hospodaření společnosti v roce 2016, 
 přednesenou tajemníkem p. Alešem Malým.
4) Zprávu revizní komise Společnosti pro orbu ČR, z.s. za rok  
 2016, přednesenou členem revizní komise p. Maixnerem.
5) Výši členského příspěvku členů spolku Společnosti pro 
 orbu ČR, z.s. pro rok 2017 ve výši 200,- Kč.
6) Ing. Lubomíra Neuderta,Ph.D., za člena výboru. 
 Jmenovaný byl vybrán z náhradníků, kteří byli navrženi 

 do výboru společnosti. Nový člen výboru nahradil 
 odstupujícího člena výboru Ing. Petra Nováka, Ph.D., 
 který z osobních a rodinných důvodů ukončil členství 
 ve výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. v roce 2016.
7) Plán činnosti Společnosti pro orbu ČR, z.s. na rok 2017 
 včetně termínů krajských kol oreb a účasti na Mistrovství 
 světa v orbě  pořádaném WPO a na Mistrovství Evropy 
 v orbě oboustrannými otočnými pluhy v roce 2017.
8) Stanovy Společnosti pro orbu ČR, z.s. zpracované 
 podle nového občanského zákoníku a zákona č 89/2012 Sb.
9) Že členové volených orgánů (statutární orgán, výkonný 
 orgán a revizní komise), kteří byli do svých funkcí zvoleni 
 volební Valnou hromadou, nadále působí ve svých funkcích 
 – Ing. Jan Cholenský, CSc., - předseda společnosti, 
 Ing. Leoš Kadlček, Ph.D. - místopředseda společnosti, 
 Aleš Malý - tajemník a pokladník společnosti. 
 Jejich funkční období se řídí podle nového znění stanov 
 Společnosti pro orbu ČR, z.s.
10) Přijetí nových členů společnosti: paní Šárka Švejdová, 
 pan Libor Švejda, pan Štroufl.
b) Ukládá:
10) Výboru společnosti doplnit náhradníka revizní komise
11) Výboru a členům společnosti získávat příspěvky 
 a finanční podporu pro činnost společnosti z veřejných 
 i soukromých zdrojů a řádně hospodařit (kontrola faktur 
 i věcného plnění) s rozpočtovými prostředky v roce 2017.
 Návrh usnesení byl schválen Valnou hromadou 
 většinou hlasů z přítomných členů Společnosti 
 pro orbu ČR, z.s.
 

Pokračování práce výboru          
Dne 10. 3. 2017 se v Přerově uskutečnilo další kolo přípravných 
jednání organizace 2. otevřeného krajského mistrovství v orbě 
Olomouckého kraje a 44. ročníku Mistrovství České republiky 
v orbě. S definitivní platností bylo rozhodnuto o přesném smě-
ru a umístění soutěžních i vystavovatelských parcel. Na radnici 
v Přerově byl konkretizován požadavek na zábor náměstí pro 
slavnostní zahájení a dále byl připravován program pátečního 
losování parcel ve Společenském domě.

Ale ne, to jen všem příznivcům soutěžního orání 
oznamujeme, že jsme naplnili literu nového občanského 
zákoníku. Původní Sdružení podřipských oráčů, založené 
v r. 2008 jsme od 1. 1. 2017 přejmenovali na Spolek 
podřipských oráčů, z.s. 

Náš spolek (loni ještě sdružení) se v loňském roce 
prezentoval na mnoha akcích pro veřejnost spojených 
se soutěžní orbou (aktivní účast v soutěžích), s historickými 
traktory nebo jen s ukázkami soutěžní orby spojených 
s instruktáží a přednáškou o zásadách provádění orby 
do skladu a rozoru.

Stručné shrnutí aktivit spolku v r. 2016 začíná „Divizí 
historiků“ již tradičně 1. ledna na setkání historických 



traktorů na památné hoře Říp, kde se sice neoře pluhy 
(agrotechnická lhůta to nedovoluje, sníh a mráz), 
ale ústy každého zúčastněného při hodnocení uplynulé 
sezóny je zoráno mnohdy více než na opravdové soutěži. 
Prostě se během opékání buřtů a popíjení čaje vzpomíná 
na loňské brázdy a plánují se ty letošní.

Dále se již po několik let aktivně účastníme akce Setkání 
zemědělců, studentů a učňovské mládeže u památníku 
Přemysla Oráče ve Stadicích vždy 16. května (svátek 
Přemysla), pořádané OAK Děčín a Most. Loni zde ukázkově 
orali pánové Kandl, 
Suk a Čmejla.

Následovala účast na 2. otevřeném krajském mistrovství 
Libereckého kraje ve Všeni. Zde jsem po dlouhé době (od r. 
2008) na chvíli zapíchl své trenérské žezlo na souvrati a usedl 
na mladší historickou soupravu - zapůjčený Zetor 5645 od 
pořadatele pana Jaroslava Egera s vlastním dvouradličným 
jednostranným pluhem Kverneland (rok výroby 1966).
Tuto soutěž v jednostranných pluzích jsem jel poprvé v životě 
a povedlo se, opět jsem se po velmi dlouhé době ocitl na 
bedně a oslavoval 3. místo. Zvláště mne potěšila pochvala 
několikanásobného mistra ČR Aleše Malého, který vystupoval 
v roli sudího. Z našeho spolku se ještě zúčastnil Petr Kandl 
a v kategorii historická technika vyoral také 3. místo.

Od této doby jsme se již pilně připravovali na naši domácí 
krajskou soutěž v Lažanech u Chomutova.
Této soutěže jsme se aktivně zúčastnili ve většinovém počtu, 
chyběl jen Michal Ondra a Miloslav Čmejla.
V pátek jsme vyměřili parcely na sobotní soutěž, trochu 
potrénovali, večer trochu popili a vymysleli strategii. 
Této soutěže se (po delší odmlce - nemoc) také zúčastnil 
v roli rozhodčího náš zakládající člen a dlouholetý oráč pan 
Václav Marušák. Zde jsem opět soutěžil, tentokrát v historic-
ké kategorii - dvouradličný jednostranný pluh. Skončil jsem 
na 2. místě za Vl. Krepčíkem a před F. Sukem a P. Kandlem.

 
A začaly přípravy na Mistrovství republiky v Peruci. Oráči 
trochu trénovali, ale hlavně jsme se všichni točili okolo pole 
a hledali tu nejvhodnější lokalitu na soutěžní parcely. Touto 
cestou bych ještě jednou chtěl poděkovat našim členům 
seniorům p. Kaskovi, Marušákovi a Maixnerovi za oběta-
vý přístup při vyměřování parcel a spolupráci se studenty 
Střední zemědělské školy v Žatci pod vedením Ing. Červenky 
a učni ze SOU Lovosice. Jejich píle nechyběla ani při úklidu 
pole, kam jsme se dostali až ve středu po soutěži.
Ze samotné soutěže toho moc nemám, neboť jsem ještě 
v den soutěže brzy ráno (ještě za tmy) dodělával nějaké 
změny na parcelách a promokl jsem na kost. Díky tomuto 
zdravotnímu handicapu jsem nakonec do soutěže nenastou-
pil. Přesto to bylo sice mokré, ale krásné mistrovství a jsem 
rád, že se nám to takhle vydařilo. 

Na závěr oráčské sezony jsme se vydali ve složení Kandl, 
Krepčík a Suk s technikou do Mahouše nedaleko Vodňan 
k panu Brožkovi na krásnou oráčskou akci pro veřejnost. 
Tam se naši oráči potkali s kolegou Milanem Želízským 
a malé mistrovství v jihočeském okresu mohlo začít. Celou 
minisoutěž jsem kaučoval a s Fr. Sukem ml. jsme nejdříve 
vyměřili parcely pro čtyři oráče a poté jsme se ujali 
hodnocení a soudcování. V našich očích nejlépe zaoral 
Vlaďa Krepčík.

To bylo ohlédnutí za minulou sezónou roku 2016.
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Zajímavosti Mistrovství Evropy 2017

21 let světové mistrovské orby

Letošní 44. ročník Mistrovství České republiky v orbě se koná 
vedle naučné stezky vedoucí nedaleko řeky Bečvy.  Při vstupu na 
soutěžní pozemky projdete kolem stanoviště č. 11. Nenechte si 
ujít  prohlídku této info tabule s velmi zajímavým textem popisují-
cím nejbližší okolí.

Naučná vlastivědná stezka „Přerovským luhem“.
Celkem osmnáct bohatě ilustrovaných informačních tabulí umožní 
návštěvníkovi nahlédnout do dávné historie i současnosti města, 
poodhalí složité zákonitosti vývoje lužní krajiny, představí stovky 
původních organismů. Trasa naučné stezky, a s ní i procházka 
snad nejmalebnějšími zákoutími Přerova, nás na dvou posledních 
zastaveních přivádí do městského parku Michalov - místa, kde se 
symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s krásou přírody. 

Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. by rád podpořil naše 
oráče na Mistrovství Evropy ve Švýcarském Diessenhofenu, 
které se uskuteční ve dnech 19. a 20. srpna 2017. Pokud by 
z Vás někdo projevil zájem zúčastnit se této podpory, obraťte 
se prosím pro získání informací na tel. 608 320 335 - Roman 
Apeltauer.

O České oráče je zájem:
Výbor společnosti byl kontaktován německými kolegy s nabídkou 
společné účasti: 
v Čechách na 2. ročníku otevřeného krajského mistrovství v orbě 
Ústeckého kraje dne 22. 8. 2017 a v Německu na regionálním 
mistrovství Saska, které pořádá Saský zemský svaz. Z tohoto 
regionálního mistrovství se oráči kvalifikují do vyšší úrovně této 
soutěže, jež je Mistrovstvím Spolkové republiky Německo. Pro 
kvalitu a zvyšování úrovně oráčských soutěží by zahraniční účast 
byla velmi prospěšná. Všichni jistě máte v paměti 1. ročník Středo-
evropské orby konané v roce 2016 v Zábřehu, kde poměřilo svoje 
síly pět středoevropských států: Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, 
Chorvatsko a Česká republika.

Vize do budoucnosti
V úvodu tohoto zpravodaje jsme psali o přípravách 
na Mistrovství světa 2025. Připravili jsme pro vás přehled 
zemí, kde se od roku 2005 konalo Mistrovství světa v orbě 
s výhledem do roku 2025.

2019 USA  

2005 Česká republika
Praha Suchdol - ČZU

2012 Chorvatsko

2015 Dánsko 2018 Německo

2014 Francie

2017 Keňa

2024 Norsko2023 Makedonie

2013 Kanada

2016 Anglie

2011 Švédsko

2006 Irsko 2009 Slovinsko2008 Rakousko2007 Litva

2020 Rusko 2021 Irsko 2022 Litva

2010 Nový Zéland

2025 Česká republika


