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Rovná brázda

Ale pojďme po pořádku.
Rok 2020 je rokem pro Společnost pro orbu ČR, z.s. velmi významným. 
Již několik let se pomalu připravujeme na konání 37. ročníku Mistrovství 
Evropy v orbě. To se uskuteční ve dnech 18. a 19. 9. 2020 v Opavě. Toto je 
informace již všeobecně známá, i když se nyní velmi zkomplikovala. 
Ještě před vyhlášením nouzového stavu nikdo nepochyboval o tom,  
že by se orba nekonala. I proto pokračovala intenzivní příprava. Dne  
26. února 2020 byli předseda společnosti Ing. Jan Cholenský s Romanem 
Apeltauerem pozváni na radnici do Opavy, kde seznámili pana primátora 
Ing. Tomáše Navrátila se stavem příprav soutěže. Pan primátor byl spoko-
jen a popřál organizátorům hodně úspěchů. Sám připomněl, že na soutěži 
má velký zájem, neboť se koná téměř v intravilánu města Opavy a tudíž je 
třeba vše řádně zpropagovat, ale hlavně  přizpůsobit veškerou naší čin-
nost tomu, aby vše dopadlo dobře.

V odpoledních hodinách proběhlo jednání se zástupci společnosti  
OPALL-AGRI s.r.o. a byla zde podepsána smlouva na generální partnerství 
připravovaného Mistrovství Evropy.
Od 18.00 hodin se uskutečnilo jednání se zástupci spolupořadatelů ze 
strany Masarykovy střední zemědělské školy a zástupci Agrární komory.  

Většina z nás si již zvykla na pravidelné zveřejňování Zpravodaje Rovná brázda. První vydání v daném roce vždy 
vycházelo po konání Členské schůze, jako nejvyššího orgánu Společnosti, která se měla uskutečnit v březnu tohoto 
roku, ale  již se  bohužel konat nemohla. Termín ČS je přesunut na 4. čtvrtletí 2020.

Zde byly rozděleny již konkrétní úkoly tak, aby příprava probíhala dle  
stanoveného harmonogramu.
Byl zpracován časový scénář jednotlivých dnů. Člen výboru Ing. František 
Žaloudek osobně navštívil všechny ubytovací kapacity, se kterými se po-
čítá pro ubytování zahraničních i domácích návštěvníků. Dále se pokračo-
valo na zpracování veřejných soutěží významných dodavatelů, například  
VIP stanů, občerstvení, zajištění elektrické energie a dalších.

A pak to přišlo!
Zákaz volného pohybu, uzavření hranic, omezení jakékoliv činnost,  
ale hlavně zákaz shromažďování většího počtu osob.
Výbor Společnosti pro orbu ČR,  z.s. se musel zorientovat, co vydaná na-
řízení vlády znamenají pro chod Společnosti a organizaci Mistrovství  
Evropy v orbě. Po mnoha jednáních byl stanoven termín definitivní-
ho rozhodnutí, zda se soutěž uskuteční či ne, na 15. 6. 2020. Vzhledem  
k tomu, že postupně se vládou vydaná opatření začala uvolňovat, pevně 
věříme, že se soutěž bude konat. Máme na webových stránkách informa-
ce pro zahraniční účastníky i přihlášky, které již využily Belgie, Holandsko  
a naposledy Francie. Vzhledem k definitivnímu rozhodnutí, posunutého 
až na polovinu června, probíhá stále příprava této soutěže. Předseda 
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společnosti Ing. Jan Cholenský se účastní pravidelných jednání na 
Ministerstvu zemědělství o přidělení finanční výpomoci. K tomu byla 
požádána o pomoc i paní Mgr. Magdaléna Rybáková, na případné 
zpracování složitých administrativních žádostí. Nemalé poděkování  
si zaslouží i pravidelný účastník domácích i zahraničních soutěží  
Ing. Vladimír Šimík. I přesto, že žije a pracuje v Německé spolkové  
republice, je nepostradatelným pomocníkem při sestavování rozpočtů 
a různých finančních analýz nutných k podávání žádostí o finanční pří-
spěvky.

Zrušené soutěže
Bohužel v květnu ve dnech 21. - 22. se v Dušníkách u Roudnice nad  
Labem měl uskutečnit již malý jubilejní 5. ročník krajské orby Ústecké-
ho kraje s mezinárodní účastí. Tato soutěž, která v minulých letech byla 
velmi dobře hodnocena, s nadsázkou vždy jako malé MČR, musela být 
zrušena.
Na základě rozhodnutí výkonného výboru Světové organizace pro 
orbu a organizátory 67. ročníku Mistrovství světa v orbě v ruském 
Petrohradu, bylo rozhodnuto, že soutěž se v tomto roce neuskuteční 
a termín konání se posouvá na 12. - 21. 6. 2021. V pořadí další řádný 
68. ročník Mistrovství světa v orbě v Irsku se uskuteční v plánovaném 
termínu 17. a 18. 9. 2021. Toto rozhodnutí znamená, že v roce 2021 
se uskuteční světové soutěže dvě. Důvodem konání MS v Irsku podle 
plánu v příštím roce 2021 je totiž kulaté výročí založení jejich oráčské 
organizace.

Pokud by se uskutečnil černý scénář návratu druhé vlny koronavirové 
pandemie, nebylo možné volně cestovat přes hranice, nebo shroma-
žďování většího počtu osob, byly by to důvody proto, že Mistrovství 
Evropy v Opavě se v roce 2020 neuskuteční. 
Nastoupila by varianta posunutí této soutěže také o rok. S tímto se  
seznamuje i Evropská oráčská federace. Pro Výbor společnosti je i toto 
jedna z variant.  V srpnu tohoto roku by se obnovila jednání se spo-
luorganizátory, zejména Střední zemědělskou školou v Opavě, která 
poskytuje pozemky a zázemí, Moravskoslezským krajem a městem  
Opava. Požádali bychom o přesun termínu v zarezervovaných ubyto-
vacích kapacitách. Ale na tuto variantu se zatím nepřipravujeme. 
Vše bude záležet na rozhodnutí Výboru Společnosti pro orbu a hlavně 
na vydaných vládních opatřeních pro druhou polovinu roku 2020.

Ohlédnutí do nedávné historie.
Moderní doba přináší mnoho výhod. Velkou nevýhodou ale je, že vše 
ubíhá velmi rychle.
Je to již deset let, co se Mistrovství České republiky v orbě oproti dosa-
vadnímu konání ve všední pracovní den uskutečnilo poprvé o víkendu 
v sobotu 11. 9. 2010, rok po Mistrovství Evropy, konaném v Zábřehu.

Místem setkání nejlepších oráčů se tehdy staly Cholenice u Kopidlna, 
kdy ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v čele s paní ředitel-
kou Ing. Lenkou Noskovou proběhla akce, na kterou budeme dlouho 
vzpomínat. Za krásného, slunného počasí se 37. MČR zúčastnilo cel-

kem 24 soutěžících, z toho v kategorii klasický dvouradličný pluh cel-
kem 11, v kategorii dvouradličný otočný pluh 6 a v orbě koňmi 7 párů 
koní + 1 sající hříbě pod matkou (též historicky poprvé). Na stupních 
vítězů se v kategorii klasický dvouradličný pluh umístili jako třetí Josef 
Hloucal, jako druhý Ing. Michal Trtek a na prvním místě skončil Vác-
lav Milík s celkovým počtem 137 bodů. V kategorii dvouradličný pluh 
otočný se na třetím místě umístil Petr Duben, na druhém místě Michal 
Ondra a vítězem této kategorie se stal Aleš Malý s celkovým počtem 
122 bodů. V orbě koňmi (VIII. MČR) v kategorii klasický pluh se na tře-
tím místě umístil Miloslav Čmejla, na druhém místě Zdeněk Horáček  
a Mistrem ČR 2010 se stal se 182,6 b. Zdeněk Musil, a to poprve v his-

torii s  haflingy, zástupci menšího plemene horských koní. V otoč-
ných pluzích třetí místo obsadil Ladislav Vydra, druhé získal s  naším  
národním plemenem koní (klisnami starokladrubského vraníka)  
Václav Wimmer a první místo Mistra ČR v  této kategorii přesvědčivě 
získal Ing. Jiří Daněk (192,6 b.).
Mistrovství světa v orbě se v tomto roce uskutečnilo na Novém  
Zélandu a Mistrovství Evropy se konalo v Irsku. Závěr MS resp. pak  
návrat naší výpravy domů negativně ovlivnil výbuch sopky na Islandu, 
který znemožňoval sopečným popelem v atmosféře tehdy leteckou 
dopravu takřka po celém světě. Ministrem zemědělství v roce 2010 byl 
Ing. Ivan Fuksa. Výbor Společnosti pro orbu ČR byl s výsledky v roce 
2010 velmi spokojen. Příprava dalšího ročníku, který se uskutečnil  
na Hané v  Hradisku - Postoupkách u Kroměříže, však začala téměř  
okamžitě.

Klisny hafling Zdeňka Musila
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Nový partner Společnosti pro orbu ČR, z.s.

 POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ – ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – OZNAČENÍ CE
 Státní zkušebna strojů a.s. je autorizovaná osoba AO 255 a notifikovaná osoba NB 1016 pro činnosti  
 spojené s posuzováním shody výrobků podle příslušných NV a směrnic EU.
 Strojní zařízení a Emise hluku

 ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ
 Státní zkušebna strojů a.s. je zkušební laboratoří č. 1054 akreditovanou podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro 
 zkoušení výrobků s cílem ověřit jejich shodu s danými požadavky technických předpisů (obecná  
 bezpečnost, hygienické parametry, dopravní bezpečnost, elektrické vlastnosti, elektromagnetická  
 kompatibilita, hluk, vibrace apod.) Výsledky zkoušek mohou být použity při certifikaci, schvalování  
 strojů k provozu na pozemních komunikacích nebo při posuzování shody se základními požadavky.  
 Státní zkušebna strojů a.s. působí v mezinárodním systému úředního zkoušení traktorů dle kódů OECD.

 CERTIFIKACE VÝROBKŮ
 DOPRAVNÍ BEZPEČNOST – TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST ZVLÁŠTNÍCH VOZIDEL

 Státní zkušebna strojů a.s. je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek a dalších  
 činností pro účely národního schvalování zvláštních vozidel a samostatných technických celků  
 (traktorů a jejich přípojných vozidel, samojízdných přípojných a nesených strojů a nástaveb vozidel),  
 EU schválení typu (homologace) zvláštních vozidel kategorií T, C, R a S (kolových a pásových  
 traktorů, traktorových přívěsů a návěsů a přípojných pracovních strojů) a jejich systémů,  
 konstrukčních částí a samostatných technických celků.

 KATEGORIZACE PRACÍ – BEZPEČNOST PRACOVIŠTĚ
 TVORBA NOREM

Hlavním posláním Státní zkušebny strojů a.s. je provádění úředních výkonů a služeb souvisejících se zkoušením, posuzováním 
shody a certifikací strojů, strojních zařízení a vozidel určených především pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl, 

stavebnictví, komunální služby a další oblasti.

Příprava soutěží 
v roce 2021.
 
Přesto, že letošní ročník je do jisté míry velmi omezen i co se 
týká jednání Výboru a naplánovaných akcí včetně Mistrovství 
Evropy v orbě 18. a 19. 9. 2020 v Opavě, pokračujeme v omeze-
né míře již s přípravou soutěžní orby pro rok 2021. Pro umístění 
soutěže Mistrovství České republiky byla vybrána lokalita v okolí  
Podbořan. Máme zde velmi dobré zázemí, jakási generální zkouš-
ka zde úspěšně proběhla v  loňském roce konáním 4. ročníku 
Krajského mistrovství Ústeckého kraje a ochota vedení Střední 
odborné školy dává záruku dobré atmosféry pro vlastní průběh 
příštího MČR 2021.

STÁTNÍ ZKUŠEBNA STROJŮ
akciová společnost

Naše zkoušky – Vaše jistota

Členové Společnosti pro orbu Ing. Jan Cholenský, 
Josef Hloucal a Pavel Kocourek se navždy rozloučili 
s dlouholetým členem a soutěžícím v orbě panem

 Josefem Novotným. 
Čest jeho památce a rovnou brázdu i tam nahoře.



Pořádá Společnost pro orbu ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství,
Moravskoslezskym krajem, městem Opava a Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě.

www.orba-cr.cz

47. ročník Mistrovství
České republiky v orbě

10.00 – 15.00 hodin

17. 9. 2020 Bohatý doprovodný program
pro jednotlivce i celé rodiny

velká výstava zemědělské techniky
18.9.2020 – orba historickou technikou
19.9.2020 – X. Otické zelné slavnosti
19.9.2020 – orba koňmi

10.00 – 15.00 hodin OpavA18 – 19. 9. 2020

jaktař

OTICE

Regionální agrární 
komora Ostravsko

Masarykova střední škola 
zemědělská a Vyšší 

odborná škola, Opava


