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Rovná brázda

Blíží se konec roku a nastává čas hodnocení, co se v daném období poved-
lo a co méně. Tato rekapitulace je velmi důležitá jak pro členskou základ-
nu, tak i pro plánování činnosti na další období pro zkvalitnění toho, co se 
vydařilo méně.
Stejné je to i v naší Společnosti. Takže pojďme si připomenout oráčský rok 
2019, jeho klady i zápory.

Reprezentace České republiky na mezinárodním poli.
Česká republika, zastoupená Společností pro orbu ČR, z.s. je registrována 
ve dvou mezinárodních organizacích. Světová organizace pro orbu pod 
zkratkou WPO a Evropské oráčské federace pod zkratkou EPF. O účasti na 
Mistrovství Evropy v orbě, které se uskutečnilo na přelomu března a dub-
na v Irsku jsme Vás již několikrát informovali. Mistrovství světa se v roce 
2019 uskutečnilo v USA ve státě Minnesota na severu Spojených států 
amerických. Českou výpravu tvořili dva oráči pan Petr Šteidl a pan Josef 
Hloucal ml. Jako odborný doprovod a trenér v jedné osobě se výpravy 
zúčastnil Josef Cink z Kamenice nad Lipou. Vedoucím byl stanoven Ing. 
Jan Cholenský, CSc., který navíc na tomto MS zastával funkci hlavního roz-
hodčího. Reprezentace je velmi nákladná záležitost. Přeprava techniky je 
pro Společnost pro orbu, pokud se koná za oceánem, finančně neúnosná. 
Proto se technika vždy půjčuje. I z tohoto důvodu bylo rozhodnuto Výbo-
rem, že Josef Hloucal, dlouholetý reprezentant a několikanásobný mistr 
ČR se přímo soutěže nezúčastní a do USA pojede za odměnu, na závěr 
své aktivní kariéry. Zapůjčenou technikou se sice splní reprezentační účast  
v soutěži, nic méně jedná se vždy o naprosto neupravený pluh a traktor 
také není mnohdy ve stavu, v  jakém ho mají soutěžící doma. Toto není 
výmluva na umístění vždy ve druhé polovině soutěžících, je to pouhé kon-

statování. Mnohokrát se uvažovalo, zda se vůbec účastnit či nikoliv. Zde 
je třeba zdůraznit význam našeho setrvání na těchto soutěžích. Je třeba 
si uvědomit, že účast českých reprezentantů je tou nejdůležitější činností 
z důvodu udržení kontaktu se světovými i evropskými soutěžemi a i oráči.

Na domácí scéně
V letošním roce se uskutečnily dvě krajské soutěže. 13. 6. 2019 v Žabči-
cích a 15. 6. 2019 v Podbořanech. Na první pohled vás jistě zaujme, proč  
v tak krátké době obě krajské soutěže. V Jihomoravském kraji se Mistrov-
ství České republiky uskutečnilo po pěti letech, naposledy dne  20. 9. 2014 
v Mašovicích u Znojma.
Proto se v Žabčicích uplatnilo pravidlo uspořádání krajské soutěže v místě 
konání MČR jako generálka na tuto soutěž. 
Dalším faktorem bylo, že Krajské mistrovství se uskutečnilo v době konání 
pravidelných Polních dnů, pořádaných Agronomickou fakultou Mendelo-
vy univerzity v Brně a navíc spolu s MČR v rámci oslav 100 let trvání Uni-
verzity a Agronomické fakulty. Kompletní informace o MČR v Žabčicích ze 
dne 5. 10. 2019 získáte na webových stránkách www.orba-cr.cz
Na závěrečném hodnocení s představiteli Univerzity, které se uskutečnilo 
19. 11. 2019 bylo konstatováno, že obě soutěže se celkově vydařily, i když 
Mistrovství České republiky dne 5. října 2019 vůbec nepřálo počasí.

Hodnocení soutěžní orby v roce 2019

Slavnostní zakončení MČR v orbě v Žabčicích proběhlo za
přítomnosti děkana Agronomické fakulty pana Pavla Ryanta 
a dalších představitelů Mendelovy univerzity v Brně.



4. ročník otevřeného mistrovství Ústeckého kraje se uskutečnil v sobotu 
15. 6. 2019 v Podbořanech. Zázemí oráčům poskytla Střední odborná ško-
la Podbořany v čele s ředitelem školy panem Bc. Jiřím Marholdem. Pole 
propůjčila rodinná farma pana Tomáše Vaňka. Soutěže se již tradičně zú-
častnili tři soutěžící ze sousedního Saska. Na oplátku byli oráči pan Petr 
Kandl, František Suk a Jaromír Ondra ze Spolku podřipských oráčů po-
zváni na soutěž v orbě do Německa. Vedoucím celé této skupiny byl Ing. 
Zdeněk Ondra. Fotografie z této soutěže si můžete opět prohlédnout na 
www.orba-cr.cz

Orba koňmi
Letošní již XVII. Mistrovství ČR v  orbě koňmi se uskutečnilo spolu  
s  Mistrovstvím v  orbě traktory na stejných pozemcích ŠZP Mendelovy 
univerzity v Žabčicích a za stejného velmi deštivého a nepříjemného po-
časí, jak pro soutěžící, tak i pro diváky. Pro poměrně velkou vzdálenost pro 
oráče z Čech tito nakonec v očekávaném a pro dřívější MČR běžném po-
čtu nepřijeli a toto Mistrovství by tak bylo v režii jen několika málo oráčů  
z Moravy a to dokonce ještě v obdobném počtu a složení, jako na červno-
vém Krajském. Početně pak soutěžní pole doslova zachránili oráči s koňmi 
ze Slovenské republiky, které oficiálně na základě jejich výsledků ve slibně 
se rozvíjejících domácích soutěžích nominoval Slovenský svaz chovatelů 
koní. A slovenští reprezentanti svými umístěními na našem MČR úspěšně 
v porovnání s našimi obstáli, více opět na  www.orba-cr.cz. A s blížícím se 
koncem roku si dovolím popřát všem oráčům příjemné prožití vánočních 
svátků a štěstí a zdraví nejen na Nový ale minimálně po celý rok 2020 ne-
jen jim a jejich blízkým, ale i jejich koním.

Příprava Mistrovství Evropy otočnými pluhy v roce 2020
Rok 2020 je pro naši Společnost velmi významný. Opět po jedenácti letech 
přivítáme evropskou oráčskou špičku. Ve čtvrtek 17. září 2020 se v Opavě 
uskuteční domácí šampionát a následně se 18. a 19. září 2020 rozběhnou 
boje o nového evropského Mistra. V pátek se bude soutěžit na strništi  
a v sobotu se bude orat travnatý porost. Pozemky jsou již nyní připrave-
ny, je zaseto i rozměřeno. Předpokládáme, že se do Opavy sjede 15 až 
17 evropských států, kdy z každé země by měli přijet dva soutěžící. Pro 
doprovod, fankluby a rodinné příslušníky oráčů je připraven doprovod-
ný program, který ukáže Moravskoslezský kraj jako kraj nádherné pří-
rody, rozvinuté infrastruktury i mnoha významných pamětihodností.  
Namátkou vzpomeňme nedaleké nádherné zámky v Hradci nad Moravicí 

a skvostnou Raduň. Nedaleko Opavy sídlí i společnost Opall-Agri, výrobce 
pluhů, který nabídl prohlídku super moderního závodu.
Tak jako je to běžným zvykem i v ostatních zemích, tak i u nás v Opavě při-
pravujeme slavnostní zahájení celé evropské soutěže pro všechny zúčast-
něné včetně opět slavnostního zakončení a vyhlášení evropského Mistra.

Z dalších aktivit Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
V roce 2020 bychom Vás rádi informovali o přípravě krajských soutěží.  
Plánujeme celkem 3 krajské soutěže, hlavními favority pro jejich organiza-
ci jsou: okolí Roudnice nad Labem, okolí Rakovníka, zájem mají v Litomyšli 
i v Libereckém kraji. Přesná místa a termíny budou zveřejněny na Členské 
schůzi v březnu 2020.

Účast na MS v Petrohradu 2020
Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. zve všechny své členy i další případ-
né zájemce na 67. ročník Mistrovství světa v orbě, který se uskuteční  
ve dnech 8. - 9. srpna 2020 nedaleko Petrohradu. Rádi bychom Vás  
upozornili na slevu organizátora na pobyt, která platí pouze při nahlášení 
účasti do konce roku 2019. Zájemci o účast na této soutěži prosím zavolej-
te Ing. Jana Cholenského, tel. 736 501 901 nebo na email jan.cholensky@
orba-cr.cz, který Vám sdělí bližší podrobnosti.

Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. v hlubokém zármutku 
oznamuje, že navždy opustil naše řady dlouholetý a zasloužilý 

člen Společnosti pan Josef Hloucal starší. Velkou část svého 
života věnoval soutěžní orbě jako soutěžící, reprezentant 

a později rozhodčí. Poslední rozloučení se uskutečnilo 
v Novém Bydžově ve středu dne 4. 12. 2019 od 10.00 hodin. 
Za Společnost pro orbu se smutečního obřadu a posledního 

rozloučení zúčastnili Jan Cholenský, Jan Navrátil, Zdeněk 
Ondra, Luboš Neudert, František Maixner, František Žaloudek 

st. a ml., Ruda Draštík, Josef Zřeháček a Josef Kachník.
Čest jeho památce! (a rovnou brázdu i tam nahoře).

Pro vaší informaci uvádíme kalendář 
dalších ročníků Mistrovství Evropy

2021 - Severní Irsko 2022 - Francie
2023 - Dánsko 2024  - Anglie

Sbor rozhodčích na krajské orbě 
v Podbořanech pod vedením Vladimíra Horáka.



PF 2020
Společnost pro orbu ČR, z.s.

Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, 

pevné zdraví a mnoho  pohody v roce 2020.
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Poděkování
Vážení přátelé soutěžní orby.

Po uskutečnění 46. ročníku Mistrovství České republiky v orbě, který se konal ve dnech  4. a 5. 10. 2019 Vám co nejsrdečněji děkujeme za Vaši podporu tohoto 
krásného sportu. 
Nesmírně si vážíme spolupráce s Vámi, která je dlouhodobá a pevně věříme, že bude pokračovat i nadále. Příští ročník Mistrovství České republiky v orbě se 
uskuteční jako součást oráčského svátku při Mistrovství Evropy v Opavě. Pevně věříme, že počasí bude k Vám soutěžícím, sponzorům, divákům, ale hlavně 
všem návštěvníkům příznivější, než v letošním roce v Žabčicích. Těšíme se na Vaší účast na krajských orbách, Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy.
S přáním všeho dobrého v roce 2020.

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

Při závěrečném hodnocení orby dne 28.11.2019 v Zábřehu
poděkoval při příležitosti významného životního jubilea 
za dlouholetou podporu orby paní Vlastě Peškarové předseda 
Ing. Jan Cholenský s Alešem Malým a Rudolfem Linhartem.

V Podbořanech se v měsíci listopadu uskutečnilo setkání s hejtmanem Ústeckého 
kraje panem Oldřichem Bubeníčkem. Setkání se zúčastnili v čele pan Bubeníček, 
z leva pan Tomáš Vaněk, soukromý zemědělec, dále pan Bc. Antonín Dolejš 
a ředitel školy pan Bc. Jiří Marhold. Z prava předseda společnosti Ing. Jan Cholenský, 
pan Ing. František Maixner a Ing. Zdeněk Ondra, předseda Spolku podřípských oráčů.



ročník Mistrovství 
Evropy v orbě37.

OPAVA        18. - 19. 9. 2020
Program soutěžních dnů
10.00 hodin slavnostní zahájení
10.15 hodin odjezd k soutěžním parcelám
11.00 hodin orba naorávky
12.00 hodin pokračování orby
14.00 hodin ukončení soutěžní orby
15.40 hodin vyhlášení výsledků a předávání cen
16.00 hodin oficiální zakončení

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s Hlavní mediální partner

Regionální agrární 
komora Ostravsko

Masarykova střední škola ze-
mědělská a Vyšší 

odborná škola, Opava

Podporováno Moravskoslezským krajem


