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Rovná brázda

První polovinu letošního roku máme za sebou, a tak můžeme již 
hodnotit. Ne vždy se stane, že k tomuto datu máme zorganizovány již 
dvě krajské soutěže. Ta první byla generálkou na 45. ročník Mistrovství 
republiky v orbě a konala se dne 4. května 2018 v Kamenici nad Lipou. 
Zkušený tým organizátorů v čele s ředitelem Střední průmyslové školy 
a Středního odborného učiliště v Pelhřimově panem Mgr. Hlaváčkem, 
dále Ing. Hadravou, panem Cinkem a dalšími spolupracovníky předvedli 
perfektní organizaci. Ti, co přijeli na první ročník, viděli za příjemného 
slunečného počasí kvalitní zázemí, dílny zvládající jakoukoliv opravu, 
přesně vyznačené pozemky na soutěž i na trénink, přesné značení pro 
návštěvníky navádějící je již z daleka atd. Bylo zde na každém kroku  znát, 
že kameničtí organizátoři nejsou žádní začátečníci a že své práci velmi 
dobře rozumějí. Krajské soutěže se zúčastnilo celkem 12 oráčů ve čtyřech 
kategoriích. Hlavním rozhodčím, delegovaným Společností pro orbu ČR, 
z.s., byl pan  Vladimír Horák z Přerova. Slavnostního zahájení a losování parcel v prostorách školního statku 

se zúčastnila Ing. Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Kraje Vysočina. Účastnili se také zástupci sponzorů v čele 
s Dr. Zdeňkem Pavlovským, personálním ředitelem společnosti Agrostroj 
Pelhřimov, a také zástupce společnosti Pekass, a.s. Vít Jelínek a především 
celý organizační tým vedený Mgr. Pavlem Hlaváčkem, ředitelem Střední 
průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov. V průběhu 
soutěže přijela do Kamenice nad Lipou podpořit oráče Ing. Jana Fialová, 
radní pro oblast školství Kraje Vysočina.
Slavnostního předávání cen se zúčastnil zástupce města Kamenice 
nad Lipou pan místostarosta Mgr. Jaromír Pařík.
To, co následovalo potom, se dá hodnotit jako malé mistrovství České 
republiky v orbě.  

Společnost pro orbu ČR, z.s. 
zorganizovala již dvě krajské soutěže
1. ročník otevřeného mistrovství v orbě Kraje Vysočina

ročník otevřeného  
mistrovství v orbě  
Moravskoslezského kraje1. Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola, Opava - Purkyňova 12, 746 01 Opava

Sobota 8.9.2018 - Opava

Začátek soutěžní orby v Kamenici nad Lipou

Výhlašování výsledků 1. ročníku mistrovství v orbě Kraje Vysočina

Losování parcel a slavnostní nástup soutěžících



V případě tohoto mistrovství je nutné vyzdvihnout vynikající práci  
Podřipských oráčů. Ing. Zdeněk Ondra vybral lokalitu pro konání této 
soutěže - obec Bohušovice nad Ohří a také místní Agropodnik Ohře 
a.s. Vedení tohoto podniku v čele s Ing. Kadeřábkem a předsedou 
představenstva akciové společnosti Ing. Jaroslavem Zemanem  
udělalo pro zdárný průběh soutěže opravdu hodně. Málokdy se  
setkáváme s tak vstřícným přístupem, kdy se problémy řeší okamžitě 
a bez zbytečných průtahů. Ale vraťme se k samotné soutěži.  
Úvodem bylo vzpomenuto památky Václava Marušáka, dlouholetého 
oráče a člena Společnosti pro orbu ČR, z.s. Záštitu nad akcí převzal 
hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, který byl také osob-
ně přítomen. Podřipští připravili pozemek, rozměřili parcely, označili 

parkoviště, vyznačili příjezdové cesty a očekávali příjezd soutěžících. 
Této akce se zúčastnilo celkem 21 oráčů v pěti kategoriích, což bylo  
úctyhodné číslo. Tomu samozřejmě odpovídala náročnost přípravy.  
I do Bohušovic nad Ohří, tak jako v loňském roce do Vysočan,  
přicestovala reprezentace saských oráčů, která na tuto krajskou sou-
těž přijela poměřit síly a um. Vše dopadlo výborně i počasí se vydařilo. 
Musíme tak konstatovat, že Společnost pro orbu ČR, z.s. ve spolupráci 
s Podřipskými oráči opět posunula laťku hodně vysoko. Patřilo by se 
vyjmenovat zde všechny, kteří přispěli ke zdárnému průběhu,  
ale mohli bychom na něho zapomenout, a to by bylo špatně.  
Takže děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli ke zdárnému 
průběhu 3. ročníku soutěže v orbě Ústeckého kraje.

Krajské, ale velké mistrovství
3. ročník otevřeného mistrovství v orbě Ústeckého kraje

ročník otevřeného  
mistrovství v orbě  
Jihočeského kraje1. Ve spolupráci se Střední Zemědělskou školou 

v Písku, Čelakovského 200

Pátek 14.9.2018 - Písek

Celkový pohled na soutěžní pozemky v Bohušovicích nad Ohří

Kolegové oráči z Německa

Z leva Ing. Jan Cholenský, místostarosta Terezína Michal Johanovský, Ing. 
Jaroslav Zeman, Ing. Ivo Kadeřábek a Ing. Zdeněk Ondra na závěr soutěže



Základní kámen těchto setkání položila Společnost pro orbu ČR, z.s. 
v roce 2016 v Zábřehu. 
V městečku Herzogenburg nedaleko St. Pöltenu se sešlo celkem 
11 soutěžních posádek z Rakouska a České republiky. Soutěžilo 
celkem 8 posádek s klasickým dvouradličným pluhem a 3 posádky 
s oboustranným otočným pluhem. Českou republiku reprezentovali 
Pavel Král (1977) s traktorem Steyer, pluhem Kverneland  
a Jiří Chmelař (1966) s traktorem Zetor a pluhem Ross. 
Soutěžní víkend začal v sobotu dopoledne tréninky na poli. Večer  
se sešli všichni účastníci v nedaleké restauraci na slavnostním  
losování parcel. Zde vládla příjemná nálada. Ve slavnostních  
projevech organizátorů zazníval názor, že tato setkání jsou velmi pro-
spěšná a je nutné v nich i nadále pokračovat. Součástí této Středoev-
ropské orby bylo i vypsané regionální mistrovství Dolního Rakouska.
Soutěž byla umístěna hned na hranici města, a tak bylo možné všude 
dojít pěšky. Nedělní program začal mší ve zdejším kostele. Velkým 
překvapením bylo, když jeden z kněží přivítal českou výpravu oráčů 
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a příznivců v našem mateřském jazyce. Později jsme zjistili, že pochází 
z Roudnice nad Labem a v Herzgenburgu je na stáži. 
Po ukončení mše se kolona traktorů za doprovodu místní kapely 
rozjela k soutěžním parcelám. Na poli byl místními organizátory 
vybudován velkokapacitní stan s bohatým občerstvením. Celý den 
doprovázel doprovodný kulturní program, a tak návštěvníci vzhledem 
k velkému vedru měli možnost odpočinku i občerstvení. Nálada byla 
výborná a všichni si tuto soutěž užili.
Českou reprezentaci doprovázela početná výprava fanoušků, kteří vy-
užili sobotního volného času k prohlídce nedalekého okolí. Přesto, že 
se soutěž konala cca 80 km od českých hranic, našli jsme velmi pěkná 
místa, která musíme jenom doporučit ke zhlédnutí. Zřícenina hradu 
Dürnstein, která se tyčí jako strážní věž nad Dunajem, po kterém 
pluly vyhlídkové, rekreační i nákladní lodě, je skutečně pozoruhodná. 
Stejně tak stojí za prohlídku nedaleký Benediktínský klášter Göttweig, 

Středoevropská orba měla další pokračování
Ve dnech 4. a 5. srpna 2018 se v Rakouském 
Herzogenburgu uskutečnil druhý ročník

Pátek 14.9.2018 - Písek
 Jiří Chmelař při soutěžní orbě - hodně plevele na pozemku

Pavel Král při tréninku na 2. ročníku Středoevropské orby v Rakousku



Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

ročník Mistrovství České republiky v orbě
16. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
8. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou 

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ

Pátek 5.10.2018
V dopoledních hodinách přednášky pro žáky a učně středních škol a učilišť.
V odpoledních hodinách pro zájemce z řad vystavovatelů bude organizována 
odborná beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství 
při ČZU v Praze.
 
Sobota 6.10. 2018
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 14.00 hodin - soutěžní orba
14.30 - 15.30 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Hlavní mediální 
partner 45. MR v orbě

45. 
AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

ZD KALICH
KAMENICE NAD LIPOU

KAMENICE 
NAD LIPOU

            

   

      

Uplatňují se Všeobecné obchodní podmínky naší společnosti
KVARTO spol.s r.o. Telefon (00420)  317 783 486         Bankovní spojení:                č.ú./kód banky:      
Dr.E.Beneše 496 Telefax (00420)  317 793 811        Česká spořitelna, a.s.          109 85 72/0800
257 51 Bystřice 
IČO:           48951749

DIČ:      CZ48951749

E-mail info@kvarto.cz

Právní forma s.r.o. zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29906


