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Vážení příznivci soutěžní orby
Máme za sebou polovinu roku 2017 a z plánu akcí, se kterými 
jsme Vás seznamovali ve Zpravodaji Rovná brázda  č. 1, jsou  
za námi dvě krajské soutěže. Nejprve bychom Vás ale rádi  
seznámili s činností Společnosti pro orbu ČR, z.s. v první  
polovině roku.

Na výborové schůzi, která se uskutečnila hned po Novém roce 
dne 5. 1. 2017 ve Stránčicích, byl do výboru pozván nový člen 
výboru Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., nastupující do funkce za 
Ing. Petra Nováka, Ph.D., který z osobních důvodů s prací ve 
výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. skončil.

Již zde začala příprava nejdůležitějších akcí a jednání včetně 
Valné hromady, o které jsme rovněž informovali na jaře tohoto 
roku.

V pátek 10. března 2017 se na Střední škole zemědělské  
v Přerově a následně na radnici města Přerova uskutečnilo  
jednání k přípravě 2. ročníku otevřeného mistrovství  
Olomouckého kraje v orbě. Byly probrány zásadní úkoly  
a rozděleny kompetence k jejich zajištění. 

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 proběhlo další jednání výboru  
Společnosti pro orbu ČR, z.s. ve Stránčicích. Do tohoto jednání 
přinesli Aleš Malý a Ing. Jan Cholenský, CSc. příznivé zprávy  
o tom, že záštitu nad krajskou i republikovou orbou v Přerově 
převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a nad 
všemi krajskými a republikovou orbou v roce 2017 ministr  
zemědělství Ing. Marian Jurečka. Tyto zprávy signalizují, že  
soutěžní orba je ze strany státních institucí vnímána pozitivně.

Do výboru byl předložen  požadavek a pozvání ze sousední 
Spolkové republiky Německo k účasti českých oráčů na Saském 
zemském mistrovství, které se uskuteční  7.10. 2017 v Memmen-
dorfu, nedaleko hranic s ČR.  Výbor společnosti obratem pozval 
německé kolegy na krajskou orbu Ústeckého kraje. Společné 
jednání bylo naplánováno na 2. 5. 2017 v místě konání  
2. ročníku otevřeného mistrovství Ústeckého kraje v orbě.  
Hostitelem této mezinárodní schůzky se stal Agrocom  
Hrušovany spol. s r. o. v čele s jednatelem Ing. Jaroslavem  
Brožkou, předsedou Krajské agrární komory Ústeckého kraje.

Místem setkání se stal hotel U svatého Václava ve Vysočanech  
u Chomutova. Sešli se zde předseda společnosti  
Ing. Jan Cholenský, CSc., Ing. Zdeněk Ondra, Ing. Jaroslav  
Brožka, dále Mgr. František Bína, ředitel euroregionu  
Krušnohoří a Roman Apeltauer. Za německou stranu přijali  
pozvání Dr. Manfréd Böhem a Mirko Mauersberger. Hlavním  
tématem jednání bylo nastartování vzájemné výměny  
soutěžících oráčů na akcích po obou stranách hranice.

2. ročník otevřeného 
mistrovství Olomouckého kraje
Soutěž se uskutečnila dne 19. 5. 2017 na pozemcích Střední 
školy zemědělské v Přerově.

Po schválení plánu krajských kol Společnosti pro orbu ČR začala 
příprava  krajského kola v Přerově: organizárotem, spolupracov-
níkem a realizátorem všeho snažení byl člen společnosti  
pro orbu pan Vladimír Horák. Spolu s organizátory byly již  
v předvečer konání   vyměřeny parcely a připraveno nezbytné 
zázemí pro oráče a pro všechny účastníky krajského kola. Po 
příjezdu jednoho ze  sponzorů akce“Fuchs oil ČR“ byla využita 
korba nákladního automobilu jako tribuna a vše bylo připrave-
no na mistrovskou krajskou orbu. Ráno v den konání akce za 
pěkného slunečného až letního počasí se registrovalo osm oráčů  
v kategorie jednostranné pluhy. Po krátkém tréninku předseda 
společnosti Ing. Jan Cholenský uvedl na tribunu hosty z města 



Přerova a za školu ředitele školy Mgr. Radovana Rašťáka. 
Po slibu oráčů a po slibu rozhodčích ředitel školy otevřel 
a zahájil 2. kolo krajské soutěže Olomouckého kraje. Velkým 
překvapením byla účast hlavního organizátora pana Horáka 
v soutěži, který se svým traktorem Zetor 5211 a půjčeným 
pluhem ze střední školy v Zábřehu se jako osmý soutěžící 
zapsal k soutěži.

Krajské kolo a soutěž probíhala podle pravidel WPO , organizá-
toři oproti požadavkům WPO snížili velikost  parcel na 50x15 m. 
Kromě studentů středních škol se také zúčastnili pravidelní sou-
těžící, ktreří startují na mistrovství ČR. Potěšitelná byla i účast 
pana Jana Groliga,  který reprezentoval Agronomickou fakultu 
Mendelovy univerzity v Brně. Velmi milého překvapení se do-
čkali organizátoři krajského kola, kdy se na orbu přijel podívat 
ministr zemědělství ČR pan Marian Jurečka. Po prohlídce pole 
a orby diskutoval se členy společnosti pro orbu o budoucnosti 
těchto akcí a jejich podpoře ze strany ministerstva zemědělstí. 
Po odjezdu pana ministra se blížil konec orby.  

Rozhodčí i odborníci na orbu se nemýlili, první místo obsadil 
pan Ing. Pavel Král, který má velni dobře technicky připravený 
a upravený (v rámci pravidel) dvouradličný pluh Kverneland, 
druhý byl Jan Grolich z Mendelovy univerzity v Brně a třetí mís-
to obsadil Chmelař Jiří z  SŠSP a S Zábřeh. Jeho první orba a jeho 
první umístěni ukázalo, že  kdo s pluhem pracuje a oře může se 
podle přísných pravidel dobře umístit. Takže shrnuto 
a podtrženo - generálka na 44. mistrovství České republiky, 
které se bude konat ve dnech 29. a 30.9. na pozemcích 
Moravské zemědělské a.s Prosenice, se díky hlavnímu 
organizátorovi střední zemědělské škole v Přerově vydařila. 
Co jiného si na mistrovství ČR přát - hojnou účast oráčů 
i diváků a dobré by bylo i to pěkné počasí.

V tento den se ale konala i velmi důležitá schůzka mezi 
zástupci Společnosti pro orbu ČR, z.s. a ministrem zemědělství 
Ing. Marianem Jurečkou. 

Ten si našel ve svém náročném programu čas a strávil přibližně 
tři hodiny mezi oráči. Vyslechl si mnoho zajímavých myšlenek, 
jak soutěže vylepšit a posunout soutěžní orbu dál. 

Práce výboru nespočívá jenom v přípravách soutěží. Velmi dů-
ležité je dlouhodobé plánování. Proto se 14. června 2017 sešel 
Ing. Jan Cholenský, CSc. s představiteli Střední průmyslové školy 
a Středního odborného učiliště Pelhřimov se sídlem v Kamenici 
nad Lipou, kde projednávali plánované soutěže v roce 2018. 
Toto jednání bylo impulsem pro jednání s krajem Vysočina, 
představiteli města Kamenice nad Lipou a hlavně s ředitelem 
školy Mgr. Pavlem Hlaváčkem.

Orba v Ústeckém kraji
V sobotu dne 22. července 2017 se nedaleko hotelu U svatého 
Václava ve Vysočanech u Chomutova uskutečnil druhý ročník 
otevřeného mistrovství v orbě Ústeckého kraje. 

Za teplého a slunečného počasí se divákům představilo celkem 
12 soutěžících ve čtyřech kategoriích. Devět soutěžících z České 
republiky a tři ze sousední Spolkové republiky Německo. Zde 
byla zajímavost v tom, že kolegové přijeli i odjeli s traktory a 
pluhy po ose, a tak je od hraničního přechodu až do Vysočan na 
dálnici D7 doprovázel kvůli bezpečnosti policejní doprovod.
 
Po tradičním slavnostním zahájení a vylosování parcel, zača-
la v 11.00 hodin krajská soutěž v orbě. Pro návštěvníky bylo 
dalším zpestřením i to, že start vlastní soutěže provedl hejtman 
Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Ten tradiční orbu, jako 
základní činnost při zpracování půdy, velmi podporuje.
I přesto, že se jednalo „pouze“ o krajské kolo a jeho druhý 
ročník, celá soutěžní orba zapůsobila na všechny návštěvníky 
dojmem perfektně uspořádané akce s dlouholetou tradicí.

Pozemky, které poskytla společnost  Agrocom Hrušovany, spol. 
s r. o., byly velmi dobře připraveny. Vlastní přípravu a kvalitu 
této krajské orby podtrhla výrazná pomoc při vyměřování 
pozemků i následném úklidu skupinou Podřípských oráčů 
v čele s Ing. Zdeňkem Ondrou. Na sklonku soutěže se sice 
přihnala dešťová přeháňka, ta ale vynikající náladu při 
vyhlašování výsledků nezkazila. 

Slavnostního předávání cen se za Ústecký kraj zúčastnila paní 
Ing. Monika Zeman, jednatel společnosti Agrocom Hrušova-
ny, spol. s r. o. pan Ing. Jaroslav Brožka, dále se předávání cen 
zúčastnil jménem rozhodcovského sboru doc. Ing. Adolf Rybka, 
CSc. a za generálního partnera společnost Fuchs Oil Corporation 
(CZ), spol. s r. o. pan Petr Bauer. Ještě je třeba připomenout, že 
před samotným zahájením soutěže došlo k malému slavnostní-
mu aktu. Spočíval ve slavnostním předání vytyčovacích tyčí, bez 
kterých se soutěžící v orbě neobejdou. Tyto důležité pomůcky 
mají čtyřicetiletou historii. Pro soutěžní orbu je používal pan 
Emil Olmer, který propagoval umění a zručnost našich oráčů 
s traktorem Kirovec K701 ještě hluboko v dobách před rokem 
1989. Tyto nepostradatelné pomůcky slavnostně převzal pan 
Libor Švejda, který se účastní krajských i republikových soutěží 
s traktorem Kirovec K 700A se šestiradličným pluhem PHX 6. 

Druhý ročník mistrovství v orbě Ústeckého kraje byl s vyhláše-
ním výsledků u konce. Většina přítomných však vyslovila přání 
setkat se zde opět v roce 2018. 

Je to velká výzva pro výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s., který 
na svém jednání den před touto soutěží rozhodl o organizaci 
krajské orby v dalších dvou krajích, a to v kraji Vysočina a v kraji 
Severomoravském.



Ve dnech 19. - 20. 8. 2017 se ve švýcarském Diessenhofenu na 
hranicích s Německem konalo 34. mistrovství Evropy v orbě. 
Českou republiku reprezentovali zástupci Společnosti pro orbu 
ČR,z.s. pan František Žaloudek z Čáslavi, s traktorem John Deere 
a pluhem Kverneland.

Druhým zástupce byl pan Dušan Mihalík, student Zemědělské 
školy v Kamenici nad Lipou, rovněž s traktorem John Deere  
a pluhem Kverneland. 

Dvaadvacetičlenná výprava českých zástupců se snažila 
maximálně podporovat oba soutěžní týmy. Oráče Žaloudka 
vedl jeho otec, František Žaloudek starší a oráče ze zemědělské  
školy vedl pan Josef Cink. Organizátoři mistrovství si nakonec 
pana Cinka vybrali do sboru rozhodčích, a tak za něho zaskočil  
s pomocí i radou Ing. Zdeněk Ondra.

Celkem se soutěže zúčastnilo 24 oráčů z dvanácti evropských 
zemí.

Své zástupce vyslaly státy Belgie, Dánsko, Anglie, Francie, 
Německo, Holandsko, Severní Irsko, Irsko, Rusko, Skotsko, 
Švýcarsko a Česká republika.

I když oba naši zástupci v celkovém hodnoceni skončili 
ve druhé polovině startovního pole, splnili úkol, se kterým 
byli do soutěže vysláni - perfektně reprezentovat naši 
republiku a Společnost pro orbu ČR, z.s.
Na prvním a druhém místě se celkově umístili oráči z Irska. 
Vítězem se stal s celkovým počtem 457 bodů Jer Coakley 
s traktorem Ford a pluhem Kverneland. Druhé místo obsadil 
Dan Donnelly a třetí místo obsadil soutěžící ze Severního 
Irska James Coulter. Blahopřejeme.

V roce 2018 se evropská soutěž bude konat 23. - 24. 6.2018 
v Suzdalu v regionu Vladimir v Rusku.

34. mistrovství Evropy v orbě
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Mistrovství České republiky v orbě
15. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
7. ročník  Mistrovství České republiky 
v orbě historickou technikou44. 

Sobota 30. září 2017 - Přerov - směr Prosenice

Slavnostní zahájení MČR se uskuteční v 8.30 hodin na náměstí T.G.Masaryka v Přerově 
a v 9.30 hodin slavnostním vyoráním brázdy na pozemcích Zemědělského družstva Prosenice.

Oficiální trénink soutěžních posádek se uskuteční v pátek 29. září 2017

Slavnostní losování parcel se uskuteční v Městském domě na náměstí T.G.Masaryka 
v Přerově v pátek 29. září 2017 od 20.00 hodin.

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 
a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka

MĚSTO PŘEROV

MORAVSKÁ 
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. 

Prosenice

Partneři Společnosti pro orbu ČR, z.s
Hlavní mediální 
partner 44. MR v orbě


