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Rovná brázda

Mistrovská orba koňmi se stala dosavadními 16 ti ročníky již zavedenou 
tradiční soutěží pracovních koní a svým samostatným MČR je každoroč-
ně nedílnou součástí Mistrovství ČR v orbě a též je součástí výstavy Koně 
v akci v Pardubicích.
Naši oráči s koňmi úspěšně reprezentovali 4. a 5. června t.r. naši Společnost 
pro orbu ČR na letošních VIII. Celoslovenských dnech pole ve Dvorech nad 
Žitavou s následujícími výsledky: druhé místo obsadil se svým spřežením 
slezských noriků Oskar Sněhota , třetí s  haflingy František Dobrovolný  
a čtvrtý byl Zdeněk Musil opět s haflingy.
V rámci oslav 100 let brněnské Mendelovy univerzity se 13. června usku-
tečnilo na univerzitní Polní pokusné stanici v Žabčicích historicky I. Mistrovství  
Jihomoravského kraje v orbě a spolu s traktory i orba s koňmi a skupina 
soutěžících koní svým počtem úspěšně konkurovala kategoriím traktorů. 
Původně bylo přihlášeno 6 spřežení, ale bohužel problémy s  dopravou 
koní nakonec „vyloučily“ tandem otce a syna Musilových Zdeňka a Luďka. 
Pořadí umístění bylo: I. Oskar Sněhota s Jasánkem a Nilem (SN), II. – III. Petr 
Sitte z pořádající Agronomické fakulty MENDELU s klisnami Irena a Maja 
Old (SN) a se stejným počtem bodů Šurýn Radovan s klisnami Dora a Arni 
(obě plemene hafling), IV. Dobrovolný František s Lumenem a Leontýnkou 
(opět hafling). 

A hned v sobotu 15. června se v  Podbořanech konalo IV. Mistrovství  
Ústeckého kraje v orbě a zde barvy koní hájil Zdeněk Hasch se Sorbonem 
a Mikešem (oba norici); jen doplním, že tento účastník byl loni na MČR 
v  Kamenici n. Lipou nejmladším soutěžícím celého Mistrovství (ročník 
1998) a tím dokazuje, že koňští oráči, doufejme, nevyhynou. A dále byla 
pro pořádající i soutěžící velmi potěšitelná přítomnost pana hejtmana  
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který v nabitém programu (tentýž 
den byla vzpomínková akce v Lidicích) si udělal čas na návštěvu této akce 
a tím opět dokázal přízeň, jak svoji tak i Kraje těmto soutěžím.
V  druhém pololetí se uskuteční ještě dvě vrcholná klání, při příležitosti  
21. ročníku výstavy Koně v akci v  Pardubicích se v  sobotu 24. srpna 
2019 bude konat na oranici Velké pardubické u Poplerova skoku soutěž  
o „Ruchadlo bratranců Veverkových“ v orbě klasickým a otočným pluhem. 
Velkou výzvou letošního tématu celé výstavy „Ve jménu krále“ je pro vítěze 
soutěže získání čestného titulu „Král orby“. 
A letošní rok uzavře již XVII. Mistrovství ČR v  orbě koňmi v  kategoriích  
klasický a otočný pluh, to se uskuteční v sobotu 5. října 2019 na pozem-
cích Školního statku Mendelovy univerzity v Žabčicích – Přísnoticích spolu  
s 46. MČR v orbě traktory.

Soutěže v orbě koňmi v roce 2019



Dnes, kdy si můžete přečíst nové vydání Zpravodaje Rovná 
brázda, vrcholí období dovolených. Naše společnost hodnoti-
la první pololetí své práce a intenzivně se připravuje na polo-
letí druhé. V tomto období nás čekají opět velké akce. Tou prv-
ní je bezesporu reprezentace České republiky na 66. ročníku 
Mistrovství světa v orbě, které se uskuteční na přelomu srpna  
a září ve Spojených státech amerických ve státě Minnesota a největší  
domácí akcí je 46. ročník Mistrovství České republiky v orbě, který se 
uskuteční 5.10.2019 v Žabčicích - Přísnoticích nedaleko Brna.
Pojďme ale rekapitulovat druhé čtvrtletí tohoto roku. Ve Zpravodaji  
č. 1/2019 jsme Vás informovali o účasti na Mistrovství Evropy, které se 
uskutečnilo 28. - 29. 3. v Irsku nedaleko města Balinaboola. Po návratu  
a důkladném zhodnocení naší účasti na tomto evropském šampionátu, 
začala intenzivní příprava domácích, zejména krajských soutěží. Termíno-
vě se obě tyto soutěže zařadily do jednoho týdne, což pro organizátory 
nebylo nijak jednoduché.

1. ročník otevřeného mistrovství 
v orbě Jihomoravského kraje
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se u příležitosti Polního dne Mendelovy univerzity 
v Brně uskutečnil  I. ročník otevřeného mistrovství v orbě Jihomoravské-
ho kraje. Nutno dodat, že Ing. Lubomír Neudert v přípravě této soutěže 
odvedl obrovský kus práce. Spojením těchto dvou akcí byla vytvořena vý-
borná atmosféra, podporovaná velkou návštěvností. Náš odhad byl okolo 
600 návštěvníků, kteří se zaujetím sledovali, jak jedenáct borců vkládá do 
soutěže všechno své umění. Byly zastoupeny celkem tři kategorie. Orba 
klasickým dvouradličným neseným pluhem, kde umístění skončilo v tom-
to pořadí: Mališ Josef, Kirch Pavel, Grolich Jan, Vašulín Jan a Peřinka Jan.
Orba dvouradličným otočným pluhem v pořadí Macháček Petr a Nevídal 
Antonín. Orba koňmi, které se účastnili Sněhota Oskar, Sitte Petr, Šurýn 
Radovan a Dobrovolný František. Výsledkovou listinu si můžete najít na 
webových stránkách orba-cr.cz. Všichni soutěžící byli při slavnostním vy-
hodnocení soutěže odměněni děkanem Agronomické fakulty Mendelovy 

univerzity panem doc. Ing. Pavlem Ryantem, PhD. a radním Jihomorav-
ského kraje panem Ing. Petrem Hýblerem. Oběma pánům za strávený čas 
na Krajské orbě Jihomoravského kraje, včetně jejich významné podpory, 
moc děkujeme.

4. ročník Krajského mistrovství 
v orbě Ústeckého kraje se uskutečnil 
o dva dny později v Podbořanech
O této soutěži se píše velmi dobře. Ti z Vás, kteří pravidelně sledujete oráč-
ské soutěže víte, že orba v Ústeckém kraji je soutěž s velkým S. Má to hned 
několik důvodů. Tím prvním je výrazná podpora kraje včetně již tradiční 
osobní účasti pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Podpora místních firem 
jako Agrima Žatec, Agro ZZN Rakovník nebo Strom Praha - středisko Lou-
ny. Tím druhým důvodem je obrovská podpora Podřípských oráčů, kteří 
pod vedením Ing. Zdeňka Ondry věnují této přípravě obrovský kus práce 
a posledním důvodem byla podpora Střední odborné školy v Podbořa-
nech, vedené Ing. Bc. Jiřím Marholdem. Mimo jiné tato škola je pravidel-
ným „dodavatelem“ soutěžících v krajských i republikových soutěžích již 
po mnoho let.
15. 6. 2019 se do Podbořan sjelo celkem 21 soutěžících včetně tradičního 
zastoupení oráčů ze sousedního Saska. Vřelé přivítání na půdě školy bylo 
zahájeno v krásné jídelně dne 14.6. 2019, kde proběhlo slavnostní loso-
vání parcel. Druhý den ráno v brzkých ranních hodinách na pozemcích 
rodinné farmy pana Tomáše Vaňka ještě několik soutěžících dolaďovalo 
seřízení pluhů a v 10.00 hodin soutěž začala. Tomuto počtu oráčů musí být 
přizpůsoben i počet rozhodčích, ti pod vedením doc. Ing. Adolfa Rybky 
hodnotili předvedené výkony. Není jednoduché vše správně zadokumen-
tovat, zhodnotit a dopočítat se k výsledkům odpovídajícím pravidlům me-
zinárodní oráčské soutěže WPO. Přibližně ve 14.30 byla soutěž zakončena 
slavnostním vyhlášením výsledků, předáním cen a medailí.
V kategorii 2 - 4 radličný klasický pluh se na prvních třech místech umístili: 
Šťastný Josef, Ullmann Lars (SRN) a Zdeněk Ondra.
V kategorii historická technika dvouradličný tažený pluh se na prvních 
třech místech umístili: Ondra Jaromír, Krepčík Vladislav a Vaňourek Miloš.
V kategorii historická technika dvou - tříradličný klasický nesený pluh se na 
prvních třech místech umístili: Vaňourek Pavel, Suk František a Plotěný Jan.
V kategorii víceradličných 4 - 5 radličný jednostranný polonesený pluh se 
umístili: Waldhauser Miloš, Vejvoda Jaroslav a Bogdan Aleš.
Orba koňmi byla zastoupena panem Haschem Zdeňkem.

Příprava druhého pololetí 
a krajské soutěže v orbě v roce 2019

Krajská orba v Žabčicích

Krajská orba v Podbořanech
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Reprezentace České republiky a přípravy 
na mezinárodní soutěže
Společně s těmito soutěžemi se výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s.  
intenzivně věnoval přípravě domácího mistrovství a především přípravě 
reprezentace naší republiky na Mistrovství světa. V Minnesotě nás bude 
reprezentovat Petr Steidl ze Střední průmyslové školy a středního odbor-
ného učiliště Pelhřimov a o průběhu této soutěže vás budeme pravidelně 
informovat. Z vašeho pohledu bude jistě zajímavé sledovat i další ročníky 
této populární soutěže a tak vám zde předkládáme státy, ve kterých se 
předpokládá organizace Mistrovství světa v orbě až do roku 2033.

2019 USA*
2020 Rusko*
2021 Irská republika*
2022  ------
2023 Makedonie*
2024 Norsko*
2025 Česká republika*
2026 Estonsko
2027 Slovinsko
2028 Nový Zéland*
2029 Chorvatsko
2030 Francie
2031 Rakousko*
2032 Holandsko
2033 Dánsko

U států s hvězdičkou jsou termíny již projednány s národními federacemi.  
U ostatních je to návrh k projednání. Ani zde to není s přípravou soutěží jed-
noduché. Jak vidíte rok 2022 zatím není obsazen a mezinárodní společnost 
intenzivně jedná o tom, kdo bude schopen zajistit dostatečné množství pro-
středků a soutěž uspořádat.

Již v minulosti jsme vás několikrát informovali o přípravě Mistrovství 
Evropy v roce 2020 v Opavě. V polovině srpna se uskuteční první inspekč-
ní návštěva zástupce Evropské oráčské federace na místě konání soutěže. 
Pan Mart Bakker, generální sekretář bude chtít vidět přípravu pozemků 
na soutěž, zázemí pro soutěžící, kvalitu ubytování pro soutěžící a dopro-
vod, přípravu doprovodného programu, zajištění propagace vlastní sou-
těže a mnoho dalších otázek, které vyplynou z jednání na místě. Věříme, 
že jsme dobře připraveni a na všechny jeho otázky dovedeme kladně  
odpovědět. Výbor Společnosti pro orbu, z.s. se této přípravě vě-
nuje již od roku 2018. Máme zajištěno kvalitní zázemí, které po-
skytuje opavská Střední zemědělská škola v čele s ředitelem pa-
nem Ing. Arnoštem Kleinem, máme zajištěno kvalitní ubytování  
v Kravařích, kde všichni účastníci budou ubytováni pod jednou střechou, 
máme geometricky zaměřeny pozemky, jak pro orbu strniště, tak pro orbu 
trávy a další a další úkoly, které z pořádání takto významné soutěže pro 
pořadatele vyplývají.

ROZHODČÍ

KANCELÁŘ

Podporováno
Moravskoslezským krajem

Soutěžní pozemek ME 2020

Opustil nás neúnavný organizátor, 
rozhodčí a propagátor mistrovských 
soutěží v orbě koňmi  
 
V sobotu 30. března 2019 jsme se v podivín-
ském kostele na Břeclavsku rozloučili s chova-
telem, rozhodčím a kamarádem Františkem 
Nedbálkem. Podlehl vážné a těžké nemoci, 
která poznamenala jeho poslední měsíce  
života. 
Už neuvidíme jeho nepřehlédnutelnou po-

stavu stát u rozoraných parcel jako rozhodčího soutěží v orbě. Nevyne-
chal ani jedno MČR v orbě a i na loňské XVI. Mistrovství ČR v orbě koňmi  
v Kamenici n. Lipou samozřejmě přijel. Byl před mnoha lety u zrodu  
zmíněných soutěží, vytvářel jejich pravidla a vždy vše dělal pro dobrou  
reprezentaci jak orby koňmi, tak i samozřejmě pracovních koní.

Jménem všech Tvých kamarádů věčnou vzpomínku na Tebe. 
Budeš nejen mně, ale nám všem, Fanoši, chybět.

Čest Tvojí památce. 
za všechny oráče, „koňáky“ a Výbor Společnosti pro orbu ČR 

Honza Navrátil



ročník Mistrovství 
České republiky v orbě

MČR v orbě koňmi

5. 10. 2019 - Žabčice - Přísnotice
Sobota 5.10. 2019
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 14.00 hodin - soutěžní orba
14.30 - 15.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Soutěž v orbě se koná pod záštitou Ing. Petra Hýblera, 
člena Rady Jihomoravského kraje.

Partneři Společnosti pro orbu, z.s.

46. 
17. 

AGRÁRNÍ KOMORA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJEOBEC ŽABČICEOBEC PŘÍSNOTICE

Spolupořadatelem soutěže je Mendelova univerzita v Brně, 
Agronomická fakulta a ŠZP Žabčice.

Hlavní mediální 
partner 46. MR v orbě


