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Letošní oráčská sezóna byla velmi náročná. Soutěže 
v roce 2016 byly odstartovány dne 21. 5. prvním ročníkem 
putovního Středoevropského mistrovství v orbě a prvním 
krajským mistrovstvím v orbě Olomouckého kraje v Zábřehu. 
Dále pokračovaly 17. 6. 2016 druhým krajským mistrovstvím 
v orbě Pardubického kraje, 16. 7. 2016 druhým krajským 
mistrovstvím v orbě Libereckého kraje a 13. 8. 2016 prvním 
krajským mistrovstvím v orbě Ústeckého kraje. Reprezentanti 
Václav Milík a Aleš Malý odjeli ve dnech 10. a 11. 9. 2016 
na 63. mistrovství světa do Crockey Hill u Yorku v Anglii, 
17. 9. 2016 se uskutečnilo 43. mistrovství republiky v orbě 
v Peruci a ve dnech 20. a 21. 10. 2016 se za účasti Ing. Michala 
Ondry a Františka Žaloudka uskutečnilo 33. mistrovství Evropy 
v Saltcoats ve Skotsku. Z výčtu termínů je zřejmé, že výbor 
Společnosti pro orbu ČR, z.s. měl v tomto roce opravdu plné 
ruce práce.

Vraťme se ale k popisu jednotlivých akcí. O prvním ročníku 
Středoevropského mistrovství v orbě bylo napsáno opravdu 
již mnoho. Z našeho pohledu tato soutěž skončila velkým 
úspěchem. Perfektní organizace, pohostinnost na nejvyš-
ší úrovni, kvalitní zázemí pro soutěžící, to vše si zaslouží 
velké poděkování organizátorům ze Zábřehu. Na vlnách 
tohoto úspěchu se svezlo i první krajské mistrovství v orbě 
Olomouckého kraje. Konalo se v nádherné atmosféře plné 
diváků. Nechyběla výstava zemědělské techniky ani soutěž 
v orbě historickou technikou.
Zodpovědná práce s krajskými soutěžemi pokračovala dru-
hým ročníkem krajské soutěže v orbě Pardubického kraje. 
Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli společně 
se Zemědělským družstvem Dolní Újezd a Ing. Lukášem 
Staňkem, Ph.D. připravily vše, co je třeba, aby výsledek do-
padl co nejlépe. To samé lze připomenout i u Zemědělského 
družstva Kacanovy, kde Jaroslav Egert a Iva Fořtová rovněž 
připravili druhý ročník krajské soutěže v orbě Libereckého 
kraje, jak nejlépe mohli. Novinkou byl první ročník krajské 
soutěže v orbě Ústeckého kraje, kterého se ujalo Zeměděl-
ské družstvo v Hrušovanech pod vedením Ing. Jaroslava 
Brožky a opět výborně.

Mistrovství republiky v orbě v Peruci. 
Organizaci soutěže bylo věnováno maximum. Přesto celko- 
vý dojem pokazil déšť. Je třeba ale podotknout, že i přes 
nepřízeň počasí lze hodnotit toto mistrovství jako velmi 
dobré. Celkově se zůčastnilo 29 vystavovatelů ze všech 
odvětví zemědělské techniky. Soutěží v orbě se zúčastnilo 
celkem 37 oráčů v šesti kategoriích. Z tohoto výčtu je třeba 
vyzdvihnout dvě ženy, Moniku Janošťákovou v kategorii 
“dvou a tříradličný jednostranný pluh” s traktorem Zetor 
a Šárku Daňkovou v kategorii “koňská orba” s oboustran-
ným otočným pluhem a s koňmi Agrou a Markem. Dalším 
velmi pozitivním jevem tohoto mistrovství byla účast cel-
kem sedmi juniorů. Omlazování soutěžících je dlouhodobě 
prioritním cílem tohoto výboru.

Téměř okamžitě po skončení 43. ročníku mistrovství 
republiky v orbě začala příprava ročníku nového.
Lokalita střední části Moravy byla v hledáčku výboru 
společnosti již delší dobu, a tak když přišel dlouholetý člen 
společnosti Vladimír Horák s nápadem uspořádat  
mistrovskou soutěž ve spolupráci s městem Přerov 
a Střední školou zemědělskou v Přerově, bylo rozhodnuto.
Dne 12.10. 2016 byly domluveny kontaktní schůzky u po- 
skytovatele pozemků Moravské zemědělské a.s. v Proseni- 
ci. Jednání se zúčastnili mimo členů výboru Ing. Jaroslav 
Hradil, předseda představenstva a Ing. Otakar Dokoupil, 
starosta obce Prosenice. Později se pracovní skupina pro 
přípravu mistrovství republiky přesunula na půdu země-
dělské školy.
I zde bylo dojednáno vše potřebné a poslední návštěva se 
uskutečnila na radnici v Přerově za přítomnosti zástupců 
školy Ing. Věry Gondové, ředitele školy Mgr. Radovana 
Rašťáka, náměstka primátora města Přerova Ing. Petra 
Měřínského a ředitele Technických služeb města Přerova 
Ing. Bohumíra Střelce. Závěrem musíme poděkovat za 
vstřícnost všem zúčastněným. Snaha vyřešit sporné body 
a projevy nadšení při plánování akce jsou zárukou velmi 
dobré přípravy a tím zdárného průběhu vlastní soutěže.

Jednání členů výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
na Střední zemědělské škole v Přerově

Zástupci výboru a vedení Střední zemědělské školy v Přerově 
na setkání u náměstka primátora města Přerova Ing. Petra 
Měřínského



Letošní mistrovství světa v orbě se uskutečnilo ve dnech 
10. a 11. září 2016 u Yorku v Anglii. Tréninkové a soutěžní 
pozemky byly vyměřeny v obci Crockey Hill asi 5 km 
od Yorku. Zázemí 63. ročníku poskytlo školní zařízení 
Askham Bryana College - York. 
Vybavení oráčů české výpravy se dopravilo do místa depa
a soutěže včas a v pořádku. A tak Zetor Václava Milíka
a New Holland Aleše Malého od soboty 3. 9. 2016 i s pluhy
byly zaparkovány pod širou oblohou na pěkném trávníku.
Angličtí organizátoři přistoupili k přípravám v zázemí 
s klidem Angličana, což mnohokrát vedlo účastníky
k názoru, že ne vše klape tak, jak má.
Oplocené depo bez střechy asi odradilo déšť,  „pro Anglii 
tolik vlastní”, a tak při oficiálním tréninku vyzařovala

Ve dnech 19. a 20. 10. 2016 se konalo mistrovství Evropy ve 
Skotsku u městečka Gulane. Za Českou republiku se soutěže 
zúčastnili Ing. Michal Ondra a František Žaloudek. Příjezd 
do Gulane nebyl zrovna nejpříjemnější, neboť při skládání 
techniky se zjistilo, že pluh Františka Žaloudka 

z většiny reprezentantů pohoda. Určitou pozornost při 
tréninku i při soutěži přitahovali organizátoři příštího MS 
a to reprezentanti Keni.
Písčito-hlinitá půda s náhodnými kameny nepřipravila orá-
čům žádné nepředpokládané překážky. Los parcely předur-
čil, kolik náhodných kamenů oráč při soutěžní orbě potká  
a nakonec i jak se s tím popasuje. Celkem se letošní světo-
vé soutěže zůčastnilo 57 soutěžících. Na startovní listině 
63. mistrovství světa bylo mnoho známých úspěšných 
oráčů, kteří se snažili ke svým titulům mistrů světa 
přidat další. Ne všem se to však podařilo. Naši reprezen-
tanti neudělali žádnou ostudu a umístili se uprostřed star-
tovního pole. Václav Milík byl po dvou soutěžních dnech 
šestnáctý  a Aleš Malý se celkově umístil na 23. místě.
Pro mnohé se může zdát, že dosažené výsledky mohly být 
lepší. Nutno podotknout, že na 63. ročníku se sešla oprav-
du mistrovská sestava a úroveň soutěžících byla velmi 
vyrovnaná.

má po transportu zlomenou odhrnovačku. Po tomto 
zjištění nastalo shánění náhradního dílu. Další špatná 
zpráva přišla, že se ve Skotsku tento náhradní díl nenachází. 
Objevena byla v Anglii, ale s tím, že prodejce ji přiveze až 
na závody. To bylo velmi špatné. Nakonec se ve spolupráci
s pořadateli povedlo sehnat nedaleko prodejce zemědělské 
techniky, který měl celý pluh a byl ochoten nám na závody 
zapůjčit odhrnovačku z jeho pluhu.
Když se vše podařilo opravit, tak hoši mohli jít chvilku 
potrénovat. Tréninkový pozemek se nacházel hned vedle 
soutěžních parcel, takže se zdálo, že nastavení pluhu
z tréninku bude vyhovující. Bohužel opak byl pravdou, oba 
naši oráči si vylosovali pozemky, kde půda byla výrazně 
těžší. Druhým překvapením pro oráče bylo zjištění, že orba 
i druhý den se uskuteční na stejném pozemku, tedy opět 
na strništi.
Letošní soutěž byla velice vyrovnaná a dalo by se říci, že se 
zde nenacházel špatný oráč. Vyjímkou byli pouze Rusové, 
kteří jeli se zapůjčenou technikou
a nemohli naplno předvést svůj um. Nakonec se chlapci 
popasovali s nepřízní osudu i těžkou půdou velice dobře 
a v obrovské konkurenci, po několika letech, vybojovali 
výborná umístění.

Tímto stručným přehledem končíme oráčský rok 2016.

63. mistrovství světa v orbě - Anglie

33. mistrovství Evropy - Skotsko

Rudolf Linhart, Aleš Malý, Václav Milík a Ing. Jan Cholenský 
při fotografování u slavnostního památníku letošního 
světového šampionátu

Ing. Michal Ondra, ředitel Střední průmyslové školy 
a Středního odborného učiliště Pelhřimov Mgr. Pavel 
Hlaváček, Ing. František Žaloudek a František Žaloudek 
mladší před soutěžní parcelou



Mistři republiky v orbě z roku 2016 v Peruci Václav Milík
a Aleš Malý se zůčastní 64. mistrovství světa v orbě, které 
se uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince 2017 ve městě Nakuru 
v Keni.

Vícemistři republiky 2016 v Peruci v kategorii 
“oboustranný otočný pluh” Ing. Michal Ondra 
a Dušan Mihalík se zúčastní 19. a 20. srpna 2017 
ve Švýcarském Diessenhofenu 34. mistrovství Evropy 
v orbě. 

Vize do budoucnosti
Česká republika se uchází v roce 2022 o organizaci 
39. mistrovství Evropy v orbě. Již dnes je tomuto tématu 
věnována pozornost. Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s., 
vyhledává lokalitu s kvalitním ubytováním pro cca 200 
osob, dobrým technickým zázemím i dobrou dostupností. 
Soutěž by se měla uskutečnit v místě, kde mají s organizací 
oráčských soutěží již nějaké zkušenosti. Vzhledem 
k nízkému zájmu organizátora z Irska pro rok 2019, existuje 
možnost, že by se evropská soutěž v orbě v České republice 
mohla uskutečnit již v roce 2019.
 

V roce 2024 se uskuteční 71. ročník mistrovství světa  
opět v České republice. Jistě si všichni vzpomenete  
na deštivé mistrovství z roku 2005, které se uskutečnilo  
na půdě České zemědělské university v Praze - Suchdole. 
I zde je hlavní téma pro přípravný výbor mistrovství  
světa výběr lokality konání světové soutěže.

2. otevřené krajské mistrovství 
v orbě Olomouckého kraje 19. 5. 2017 - Přerov

2. otevřené krajské mistrovství 
v orbě Ústeckého kraje 22. 7. 2017 - Droužkovice

3. otevřené krajské mistrovství 
v orbě Libereckého kraje 26. 8. 2017  
Troskovice-Semín

3. otevřené krajské mistrovství 
v orbě Pardubického kraje 9. 9. 2017 - Rybitví
(soutěž se uskuteční u příležitosi 190. výročí 
vynálezu ruchadla)

1. otevřené krajské mistrovství 
v orbě Středočeského kraje 9. 9. 2017 - Čáslav
(setkání mistrů oráčů)

Mistrovství republiky v orbě

44. ročník mistrovství České republiky 
v orbě 29. a 30. 9. 2017 - Přerov

Termínový kalendář domácí 
i zahraniční soutěžní orby 
v roce 2017

Zahraniční reprezentace 
v roce 2017
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Výsledky ankety z Techagra 
Vzhledem k tomu, že je ještě několik výher nevyzvednutých, 
znovu uveřejňujeme seznam výherců vylosovaných 
na mistrovství republiky v Peruci 17. 9. 2016.

1. cena   Víkendový pobyt v hotelu Berghof pro dvě osoby 
 získal Pavel Čížek - Krchleby
2. cena   Plavba lodí Europe v Praze  po Vltavě 
 pro dvě osoby s konzumací jídel 
 získala Marcela Šudomová - Starý Svojanov
3. cena   Dárkový koš Regionálních potravin
 získala Veronika Šiklová - Borová
4. cena   Olejová náplň do osobního automobilu
 získala Anita Sekničková - Jamné
5. cena   Nebyla losována vzhledem k nepřízni počasí
6. cena   Roční předplatné časopisu AGROjournal
 získal Jaroslav Vychytil - Letohrad
7. cena   Dárkový balíček autokosmetiky Sonax
 získal Jan Dlabal
8. cena   Reklamní oblečení od společnosti Mitas
 získal Lukáš Pluháček - Brno  
9. cena   Publikace o Orbě 2016
 získal František Burián - Krhovice
10. cena   Poukázka na odběr obrazu z vlastní fotografie
 získal Josef Mikulášek - Skalice nad Svitavou

Pro bližší informace ohledně předání Vašich výher prosím 
kontaktujte Agenturu M-S-P, s.r.o.
tel. 608 320 335, email: r.apeltauer@m-s-p.cz

Střední škola zemědělská 
v Přerově – tradice a inovace

Střední škola zemědělská v Přerově má již více jako 150-ti letou 
tradici, na kterou se snaží neustále navazovat. I když za toto dlouhé 
období došlo k různým změnám, výchova budoucích zemědělských 
generací se stále zdůrazňuje. Že jde škola správným směrem, o tom 
hovoří i ten fakt, že byla vybrána jako centrum odborné přípravy 
zemědělského vzdělávání na Moravě. Díky tomuto projektu získá 
škola finanční prostředky na svůj další rozvoj.
Být žákem této školy, to není jen vstřebávání teorie v lavicích. 
Ke studiu patří i spousta odborné praxe a exkurzí, které probíhají 
svým zaměřením podle jednotlivých ročníků.
Zkrátka žáci nepřijdou ani v oblasti kulturního a sportovního
vyžití. Absolvují během studia několik návštěv divadelních předsta- 
vení, exkurzi do Prahy, setkání s významnými osobnostmi našeho 
společenského života, zúčastňují se různých sportovních soutěží, 
lyžařských a turistických kurzů, plavání atd. Rovněž se obnovila 
spolupráce ve formě výměnných pobytů se školou v Anglii.
Mezi přednosti školy patří možnost stravování žáků ve vlastní 
jídelně, opravená tělocvična a posilovna přímo v objektu školy
a venkovní hřiště. Nedávno byla dokončena renovace Domova 
mládeže, kde bylo provedeno zateplení celého objektu a postupné 
vybavení novým nábytkem. Žáci ze vzdálenějších míst tak mohou 
využít tohoto klidného zázemí ke kvalitnímu studiu. Nad ubyto- 
vanými bdí tým erudovaných vychovatelů, který se snaží o jejich 
velmi pestré využití volného času.
V letošním školním roce se začal vyučovat obor Zemědělec - farmář 
a v souvislosti s tím provádí žáci nově praxi na školní farmě, jejíž 
součástí je drobnochov, zahradnictví a jezdecký areál.
Mezi tradiční akce, které jsou pořádány pro veřejnost, patří parku-
rové závody na travnatém kolbišti školy, stavění Betlému v předvá-
nočním čase nebo třeba vítání svátků jara formou výstav spoje-
ných s těmito tradicemi, kde nemohou pochopitelně chybět právě 
vylíhnutá kuřátka, malí králíčci apod. Toto se stalo již oblíbenou 
návštěvou mateřských a základních škol ze širokého okolí. Velkou 
devízou školy je její poloha, kterou mohou ostatní školy závidět. 
Celý školní areál se totiž nachází na okraji města v bezprostřední 
blízkosti národní přírodní rezervace Žebračka a parku Michalov. 
Žádný ruch z přeplněných ulic, slabý provoz, prostě ticho a klid. 
Toho využívají vyučující odborných předmětů a získané teoretické 
poznatky ověřují s žáky přímo v praxi. Mohlo by se zdát, že je škola 
svou polohou „odříznuta“ od centra a nádraží. Ke škole však jezdí 
spoje MHD a jejich zastávka je přímo před budovou školy.
Zemědělství má pro člověka stále velký význam a v současné 
době je mu věnována zasloužená pozornost, takže volba povolání 
v tomto oboru není určitě chybou.

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé soutěžní orby. 
Dovolte mi, abych Vám z tohoto místa v našem 
magazínu Rovná brázda do nového roku 2017 
jménem Společnosti pro orbu ČR, z.s. co 
nejúpřímněji popřál mnoho pracovních 
i osobních úspěchů a pevné zdraví. 

Ing. Jan Cholenský, CSc.

PF 2017


