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Historie orby v České republice
Soutěžní orba má i u nás poměrně dlouhou tradici. Bohužel po roce 1948 došlo v našem zemědělství  
ke změně systému hospodaření s půdou, kdy vzniklé velké plochy po scelování polí se v následujících 
letech projevily i v jednotlivých disciplínách soutěžní orby. Naši oráči tak soutěžili se svými kolegy v rámci 
spřátelených zemí s velkými traktory a pluhy až s osmi radlicemi, aby deklarovali sílu a úspěchy socialistic-
kého hospodaření. Přesto i v těchto dobách se mezinárodních soutěží v tzv. “západních“ zemích, kde pro-
bíhaly klasické soutěže, tak jak je známe i dnes, sporadicky účastnili i naši reprezentanti. V roce 1990 byla 
založena Společnost pro orbu v ČR, která kromě jiného také začala organizovat mistrovské soutěže v orbě 
podle mezinárodních pravidel.

V čem jsou soutěže v orbě prospěšné
Mistrovství v orbě – přehlídka umu, techniky i moderního hospodaření.
Mistrovská klání v orbě, a to ať již na národní, nebo mezinárodní úrovni, jsou rovněž příležitostí pro ukázky 
nejen umu jednotlivých soutěžících, ale jsou také ukázkou možností a používané techniky moderního hos-
podaření v zemědělství. Díky tomu, že se tyto soutěže těší stále větší oblibě mezi veřejností, je možné na 
nich představit vše, co se dnes používá. Prezentuje se technika, která je v současnosti v mnoha případech 
sofistikovanější  a vybavenější, ať již navigačními systémy, systémy prokluzu, kontrolou spotřeby, přesnými 
aplikačními systémy apod.

A jaká je tedy podoba současné soutěžní orby? 
Soutěží se ve dvou kategoriích - klasickými jednostrannými dvouradličnými pluhy a otočnými dvou až 
tříradličnými pluhy.
V našich podmínkách se na národní mistrovství nominují všichni přihlášení. V roce 2015 se poprvé obnovi-
la tradice krajských soutěží. Uskutečnily se dvě. V Pardubickém a Libereckém kraji. Následovali další kraje, 
ale hlavně 1. ročník Středoevropského mistrovství v orbě, který se uskutečnil v Zábřehu, za velmi vydatné 
pomoci místní Střední školy sociální péče a služeb.

Tato nově vzniklá soutěž měla další pokračování v roce 2018, kdy hostitelskou zemí bylo sousední  
Rakousko, konkrétně spolková země Dolní Rakousy, městečko Herzogenburg nedaleko Sankt Pöltenu.  
Zde poměřili síly oráči ze dvou zemí. Společnost pro orbu ČR, z.s. uspořádala zájezd, kterého se zúčastnilo 
cca 10 příznivců soutěžní orby, a spojili to s doprovodným programem, který se velmi vydařil.

V České republice pokračuje  organizování krajských soutěží  a je to výborný nástroj propagace soutěžní 
orby pro širokou veřejnost.

V roce 2018 se osvědčil model uspořádání krajské soutěže vždy  v místě konání Mistrovství České republiky 
v orbě, jako generálku na organizaci této náročné soutěže. I zde v Opavě se v roce 2018 v sobotu 8. září 
uskutečnil 1. ročník orby Moravskoslezského kraje. A právě při této soutěži proběhla jednání o uspořádání 
37. ročníku  Mistrovství Evropy v orbě, kterou nyní nahrazuje 3. ročník Středoevropského mistrovství.

Letošní ročník je bohužel poznamenán celosvětovou situací s nákazou COVID-19. Tak jak postupně od  
počátku března docházelo k rušení všech hromadných akcí, musela Společnost pro orbu ČR, z.s. zrušit 



všechny plánované jarní krajské soutěže. Měli se uskutečnit na Rakovnicku a v Ústeckém kraji. Mezinárod-
ní organizace světové orby WPO pod tíhou vzniklé nákazy zrušila konání srpnového 67. Mistrovství světa  
v orbě v Petrohradu a následně zrušil evropský výbor EPF i 37. ročník Mistrovství Evropy v orbě v Opavě.

Vzhledem k rozpracovanosti a vynaloženému úsilí na přípravu této soutěže se výbor Společnosti pro 
orbu ČR, z.s. rozhodl i na základě rozvolňování opatření proti epidemii uspořádat ve stejném termínu a na 
stejném místě 3. ročník Středoevropského mistrovství v orbě společně se 47. ročníkem Mistrovství České  
republiky v orbě. 

Soutěže v orbě jsou vždy  hodnoceny dle pravidel vydaných mezinárodní organizací pro orbu WPO a při 
Mistrovství České republiky se vždy hodnotí jednotlivec.

U soutěže Středoevropské orby, vzhledem k možnosti účasti většího počtu soutěžích (maximálně 4), ale 
i možnosti menšího počtu soutěžících z každé přihlášené země, byl vypracován odlišný, ale dle názoru 
většiny zúčastněných spravedlivý bodovací klíč.

Nehodnotí se jednotlivec, ale zúčastněná země.

Hodnocení: 
jeden soutěžící: počet dosažených bodů x 1,75
(vzor: 115x1,75=201,25)

dva soutěžící: součet bodů obou účastníků
(vzor: 98,5+119=217,5)

tři soutěžící: součet dvou účastníků lépe umístěných
(vzor: 111+99+118=229)

čtyři soutěžící: dosažený počet bodů děleno dvěma
(vzor: 111+98,5+118+115=442,5:2=221,25)

Regionální agrární 
komora Ostravsko
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Dvouradličný klasický pluh

Dvouradličný otočný pluh

Veteráni -  klasický pluh

Veteráni -  otočný pluh

Koně - klasický pluh

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1. Bureš Denis 2001 Deutz Fahr Kverneland SŠZaT Litomyšl Plowing team ZD Dolní Újezd

2. Cerhák Tomáš 2001 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl Plowing team ZD Dolní Újezd

3. Dlabal Jan 1991 Zetor Kverneland TRAKTORÁŘI STARÝ KOLÍN - JAN DLABAL TRAKTORÁŘI STARÝ KOLÍN

4. Fidler Michal 2000 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl Plowing team ZD Dolní Újezd

5. Král Pavel 1977 Steyr Kverneland AGRI CS, a.s. AGRI CS, a.s.

6. Mališ Josef 1961 Zeter 7745T Kverneland KMH servis s.r.o. KMH servis s.r.o.

7. Mališ Martin 1996 Zetor 5211 Kverneland SOŠ Frýdek-Místek, p. o. SOŠ Frýdek-Místek, p. o.

8. Pešl Jakub 1984 Zetor 6911 ROSS Roudnice Pešl Jakub

9. Šťastný Josef 2001 Deutz Fahr ROSS Roudnice Josef Šťastný Josef Šťastný

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Rok výr. Pluh Rok výr. Tým Vysílací organizace

1. Kocourek Pavel 1956 Svoboda 
DK 12

1939 R. Becher 1939 L.CH. Oil s.r.o. (Lubo-
cons Chemicals s.r.o.)

AMK Vyskeř

2. Krepčík Vladislav 1969 Škoda 30 1950 R. Bächer - 
Emir 250

1936 Auto Krepčík, s.r.o. Spolek podřípských 
oráčů

3. Novák Josef 1961 Deutz 1956 Landsberg 1954 N.O.P.O.Z.M. Slatiňany N.O.P.O.Z.M. Slatiňany

4. Suk František 1987 Zetor 3511 1968 Kverneland 1989 Suk auto Spolek podřípských oráčů

5. Vaňourek Miloš 1956 Zetor 
25 K

1952 Bechere 1932 Traktor ZETOR team 
Míly Vaňourka

Traktor ZETOR team 
Míly Vaňourka

6. Vaňourek Pavel 1983 Zetor 2511 
Zetormatic

1968 Kwerneland 1968 Traktor ZETOR team 
Míly Vaňourka

Traktor ZETOR team 
Míly Vaňourka

7. Vaško Peter 1986 Holder ED 
2 jednoosý

1956  tovární orební 
těleso 25 cm

1956 Vašáci Peter Vaško

8. Vašulín Jan 1987 Zetor 3011 1963 Kverneland 1975 Ploughing Team Milotice

9. Vejvoda Jiří 1977 Zetor 4011 1964 Ph-4 013 1989 Tachlovice Veterán traktor  
Tachlovice

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Rok výr. Pluh Rok výr. Tým Vysílací organizace

1. Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 1965 Eberhardt 1961 Rybáři v brázdě

2. Macháček Petr 1962 David Brown 15 APO 701 Jičín Lancia - D team Litolab s.r.o.

Poř. číslo Příjmení a Jméno Rok narození 
oráče

Jménna koní Věk koně Plemena Pohlaví Tým Vysílací organizace

1. Sněhota Oskar 1964 Jasánek 12 Slezský Norik valach Stáj Oskar Sněhota Stáj Oskar Sněhota, obec Žarošice

Nil 10 Slezský Norik valach

2. Chromec 
Ľubomír

1974 Anoxa 5 Norik klisna Zväz chovateľov 
koní na Slovenslu, 
družstvo

Zväz chovateľov koní na Slovensku, 
družstvoLuna 14 Chladnokrevník klisna

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Pluh Tým Vysílací organizace

1. Koláček Ondřej 2001 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany

2. Malý Aleš 1958 New Holland Kverneland L.CH. Oil Team SŠSPaS Zábřeh



Časový plán 3. ročníku Středoevropského mistrovství v orbě
a 47. ročníku Mistrovství České republiky v orbě
Opava 18. a 19. září 2020

MČR Mistrovství České republiky v orbě

SMO 3. ročník otevřeného Středoevropského mistrovství v orbě

čtvrtek

17.9.2020 9.00 – 15.00 Společný trénink soutěžících z MČR i SMO

18.00-18.45 Mše v kostele Svatého Vojtěcha, Dolní náměstí 

19.00 – 21.00 Losování parcel v kostele Sv. Václava (Společenský dům)

pátek

18.9.2020 9.30 hodin odhalení pamětního kamene

9.45 hodin Slavnostní slib rozhodčích a oráčů u tribuny na poli

10.00 hodin Slavnostní zahájení

10.10 hodin Odjezd k soutěžním parcelám pro MČR a SMO

10.10 hodin Trénink historických souprav

11.00 hodin                Start prvního soutěžního dne – orba naorávky (zelená vlajka) – orba strniště

11.20 hodin Konec naorávky (červená vlajka)

11.20-12.00 hodin     Přestávka pro hodnocení naorávky a seřízení souprav

12.00 hodin                Pokračování soutěžní orby (zelená vlajka)

14.40 hodin                 Ukončení orby prvního soutěžního dne / ukončení tréninku historických souprav

15.30 hodin Vyhlášení výsledků základních kategorií  MČR a předání cen

19.00-20.00 hodin Večeře v hotelu pro MČR a SMO (případně ve stanu)

20.30 hodin Vyhlášení předběžných výsledků 1. soutěžního dne středoevroposké orby

21.00 hodin Losování parcel pro druhý soutěžní den – v místě večeře

sobota 7.30 hodin Slavnostní projevy na náměstí

19.9.2020 8.00 hodin Odjezd hostů a traktorů z Dolního náměstí na soutěžní pozemky

9.20 hodin Slavnostní zdravice 2. soutěžního dne a jeho zahájení na poli

9.45 hodin Odjezd k soutěžním parcelám pro SMO

10.40 hodin Zahájení soutěže v orbě historickou technikou a v orbě koňmi

10.15-10.40 hodin Start druhého soutěžního dne SMO – orba naorávky (zelená vlajka)

11.00 hodin Konec naorávky (červená vlajka)

11.00 – 14.00 hodin Zahájení Zelných slavností v Oticích

12.00 hodin Pokračování soutěžní orby (zelená vlajka)

14.40 hodin Ukončení orby druhého soutěžního dne / ukončení orby historických souprav

14.00 hodin Vyhlášení výsledky orby koňmi

15.50 hodin Vyhlášení výsledků historické techniky 

20.00-23.00 hodin Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků soutěžní orby



Jelikož se rok od roku stav půdy zhoršuje a její utužení je čím dál větší, rozhodl se holandský výrobce Zuid-
berg udělat krok dopředu a začal vyrábět pásové jednotky, které mají až 2,5 násobně větší styčnou plochu 
než pneumatiky a tím rozloží rovnoměrně váhu, kterou působí zemědělské stroje na půdu.
Snížením tlaku na půdu lze dosáhnout lepšího zakořenění rostlin, rozšíření biodiverzity, tvoření kapilár, 
díky kterým může vzlínat voda směrem k povrchu a tyto aspekty vedou ke výšení výnosů až o 15 %.
Pásy mají také lepší trakci, téměř nulový prokluz, a proto dokáže přenést svůj plný výkon a tím snížit spo-
třebu paliva při vykonávání zemědělských prací. Pásy lze kdykoliv vyměnit zpátky za kola a to za pár hodin. 
Všechny výztuhy pásů zůstávají na traktoru, takže tato výměna by se dala přirovnat k výměně klasických 
kol za kola kultivační. To umožní zemědělcům využít traktor na sto procent. Traktor může jezdit v dopravě, 
a když nadejde sezóna polních prací, tak se přehodí na pásy.
Pásy nejsou levnou záležitostí, ale je to investice, která se brzy vrátí ve zvýšených výnosech, menší spotře-
bě pohonných hmot a zlepšení půdních podmínek.

Agrotrans Otice, importér firmy Zuidberg pr ČR a SRt 

NOVINKA – PÁSY ZUIDBERG



Řada 8R byla vyvinuta pro nejtěžší tahové polní práce, ale nezalekne se ani dopravy. Tradičně se můžete spolehnout 
na robustní konstrukci, silné a úsporné motory o objemu 9,0l, převodovky s maximální tahovou účinností až 94 %.  
Traktory nové řady 8R jsou snadno rozpoznatelné díky kabině s řadou prvků běžných u luxusních automobilů  
a charakteristickému vnějšímu designu, který byl navržen ve spolupráci s odborníky ze studia BMW Designworks  
v Kalifornii. Na výběr máte 5 kolových modelů disponujících jmenovitým výkonem od 310 do 410 koní.  

Změny, které nejsou vidět 
Traktory jsou osazeny osvědčenými, spolehlivými a úspornými motory John Deere PowerTech PVS a PSS o objemu 
9,0l s navýšením IPM o 40 koní. Novými řešeními je Visco ventilátor chlazení a přemístění pomocných agregátů dopře-
du. Díky tomu dochází k menšímu tepelnému namáhání, dále tak bylo možné snížit náklady na opotřebení a údržbu. 
Tradičně si můžete vybrat z několika převodovek, klasické PowerShift 16/5, která je nyní dostupná až po model 8R 340, 
moderní mechanické e23 s funkcí Efficiency Manager, nebo plynulé AutoPowr.  Brzdy na zadní nápravě byly výrazně 
posíleny, takže ani u varianty s maximální přepravní rychlostí 50km/h není nutné použít přední nápravu s brzdami.  
Ta přesto nadále zůstává v nabídce. Poslední variantou je poháněná pevná přední náprava, která je stále vyžadována 
na některých specifických trzích. Tu v českém ceníku nenaleznete, zde je základem odpružená ILS. 

Sedadlo, ze kterého nebudete chtít vstát
Obsluhy jistě ocení nejen nový vzhled kabiny, ale hlavně nové řešení sloupku volantu nebo nejmodernější sedačku 
s kompletním elektrickým nastavováním, vyhříváním, aktivní ventilaci, dvou zónovou masáží a koženým perforova-
ným potahem. Tato sedačka může být spojená s odpruženou kabinou nebo v provedení ActiveSeat II. Tato medailí 
DLG oceněná druhá generace přináší další zvýšení citovosti a tím snížení vertikálních rázů působících na řidiče.

Myslelo se i na detaily
Mezi další vylepšení kabiny na základě požadavků zákazníků patří schůdky na pravé straně kabiny, širší vstupní schůd-
ky a dveře s klikou umístěnou ve spodní části, nebo vracející se páčka ukazatele změny směru. Dále jsme přemístily 
systém klimatizace dolů za kabinu, díky tomu se zvětšil prostor nad hlavou řidiče, snížila se hlučnost a výkon klimati-
zace a topení se takřka zdvojnásobil. Dlouhé pracovní dny a noc usnadní a zpříjemní praktická integrovaná lednička  
s dvojnásobným objemem 11litrů a o 60% účinnější LED osvětlení okolí stroje v rozsahu 360°. V LED provedení je 
rovněž trojice integrovaných majáků. Hudební zážitek ve stylu koncertní haly ve špičkové kvalitě poskytne systém 
ozvučení kabiny 6.1 se 6ti reproduktory a subwooferem. Rádio s dotykovým 6,5“ displejem, DAB a dalšími funkcemi 
jako spolupráce se systémem Apple CarPlay je samozřejmostí.

O pár kroků napřed
Maximální efektivita a bezporuchový provoz traktorů může být zajištěn díky monitorování telematickým systémem 
JDLink. Dalším stupněm je Expert Alerts, monitorovací a vyhodnocovací systém, díky kterému je možné předvídat 
poruchy a závady. Tak lze výrazně, nebo zcela snížit pravděpodobnost vzniku drahých a nákladných oprav nebo je 
provést mimo sezónní špičky.  Oba výše zmíněné systémy vyžadují souhlas zákazníka. Stejně jako program Garance 
spotřeby paliva, díky kterému nejen že dopředu máte zaručenou maximální spotřebu paliva, ale hlavně získáte nové 
vědomosti o optimálním nastavení a seřízení traktoru od našich zkušených specialistů na provoz traktorů.  

NA POLI NEPORAZITELNÉ



Kolový traktor Claas AXION 830
Traktor, jehož přednosti mluví samy za sebe. Ovládání CEBIS, které není hádankou. Pohodlí – klimatizova-
né odpružená kabina, odpružená náprava i sedačka – pro dlouhé pracovní dny. Inteligentní pracovní síla, 
která splňuje všechny zákazníkovy požadavky. 
Šesti-válcový motor o výkonu 235 koní, splňující nejpřísnější emisní normu Tier 5. Traktor je vybaven 
HEXASHIFTovou plně automatickou převodovkou. Obsluha má k  dispozici 24 stupňů vpřed a dalších  
24 vzad – možnost řadit manuálně či plně automaticky. Loadsensingová hydraulická soustava má výkon 
150 litrů za minutu a čtyři zadní elektrohydraulicky řízené okruhy vnější hydrauliky (možnost nastave-
ní průtoku a času). Celý traktor je ovládán pomocí palubního počítače CEBIS s dotykovým monitorem  
a ovládání je také na loketní opěrce s integrovanou multifunkční pákou C-Motion

Kolový traktor Claas ARION 650 CMATIC
Traktorová řada Arion 600 je vybaven spoustou funkcí, které usnadní obsluze její každodenní práci.  
Komfort, hospodárnost, plynulá převodovka CMATIC – to vše vás přesvědčí, že ARION to vše zvládne a umí… 
V  tomto stroji ARION 650 CMATIC je instalována firmou CLAAS vyvinutá, plynulá převodovka EQ 200.  
Inteligentní kombinace planetové převodovky, spojkové jednotky a hydrostatického převodníku  
umožňuje optimální tok síly. Převodovka se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a disponuje dvěma  
automaticky se měnícími rychlostními stupni. 
Vystavený traktor má maximální výkon 185 koní, hydrauliku o výkonu 110 litrů za minutu, integrovaný 
přední tříbodový závěs o nosnosti 3 tuny. Dále je stroj vybaven navigací s terminálem Claas S7 – sedmipal-
cový monitor a mnoho automatických funkcí.    

Pluh KVERNELAND 6300S VARIOMAT
Nová generace poloneseného otočného pluhu Kverneland 6300 S Variomat se zvýšenou průchodností. 
Nízké provozní náklady, přenos hmotnosti a robustní konstrukce zvyšují výkon pluhu, který je tak vynika-
jící při orbě v obtížných půdních podmínkách. Konstrukce umožňuje přenos hmotnosti z pluhu na zadní 
nápravu traktoru. Výhodou je snížení spotřeby, perfektní dodržení pracovní hloubky, nižší zhutnění půdy  
a vyšší stabilita během orby. Zadní opěrné kolo s velkým rozměrem pro ještě větší stabilitu zejména ve vlh-
kých podmínkách. Omezuje tvorbu kolejí a zhutnění půdy. Zesílená konstrukce a robustní rám umožňují 
agregaci s traktory kategorie III a IV. Vysoká životnost pluhu díky tepelnému zpracování oceli. Variomat® 
systém umožňuje hydraulicky změnit záběr pluhu, a to i v průběhu orby. Hydraulické nastavení záběru 
první radlice. Jednoduchá obsluha pluhu při orbě nebo při přepravě po silnici
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1. Slezská strojní, a.s. – ORBY 2020

 



Technické údaje: 
Návěsný pluh 6300S s rozestupem těles 100 cm, 6-8 radličný
Výška rámu 72 cm
Hydr. nastavení záběru první radlice - válec 75 mm včetně hadic  
Opěrné kolo (400x22.5/14)
Profil rámu 200 x 200 x 6,3 mm
Kotoučové krojidlo 20‘, ozubené
Orební těleso č.38
Dláta Knock-On
Škrabák pro opěrné kolo

Pluh KVERNELAND 150 S
základní údaje:

  nesený obracecí pluh
  průběžné jištění radlic proti kamení listovými pružinami
  krokově stavitelný záběr radlic 30, 35, 40 a 45 cm
  provedení pluhu bez seřizovacích lyžin
  rám pluhu pro 4 radličné provedení
  závěsná hlava 150
  průřez rámu 150 x 150 mm
  vzdálenost orebních těles 100 cm
  základní výška rámu 72 cm
  mechanické nastavení záběru první radlice pro hlavu 150
  odhrnovací desky č. 28 pro širší pneu traktoru
  opěrné kolo gumové (200x14.5) s tlumičem rázů
  segvenční válec otoče včetně rozvaděče pro 150 B/S
  kotoučové krojidlo 20“ ozubené 
  zapravovací límec 

 V případě jakýchkoli dotazů stran vystavovaných strojů se na mne neváhejte obrátit.

S pozdravem 

               Ing. Michal Židek
          1. Slezská strojní, a. s.
                +420 606 606 096
        m.zidek@slezskastrojni.cz
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3. ročník 
StředoeVropského 

MISTROVSTVÍ V ORBĚ 
18. - 19. 9. 2020 - Opava

Regionální agrární 
komora Ostravsko

49°55‘28.6“N 
17°52‘21.7“E

www.orba-cr.cz

18. 9. 2020 - 10.00 - 15.00 hodin
47. ročník Mistrovství 
České republiky v orbě  
Bohatý doprovodný program 
pro jednotlivce i celé rodiny

velká výstava zemědělské techniky  
 19.9.2020 -  X. MR v orbě historickou technikou  
 19.9.2020 - X. Otické zelné slavnosti
 19.9.2020 - XVIII. MR v orbě koňmi

Pořádá Společnost pro orbu ČR, z.s. pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, 
 ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, městem Opava a Masarykovou střední školou zemědělskou v Opavě.

PARTNEŘI ORBY


