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Publicistika

Soutěže se zúčastnilo celkem osm 
soutěžících, kteří se svého úko-
lu zhostili zodpovědně. Na začát-
ku dne byl krátký trénink, poté si 
při slavnostním zahájení soutěží-
cí vylosovali startovní čísla, parce-
ly a potom už následovala samotná 
soutěžní orba.

Ministerská podpora
Oráče přijel podpořit i ministr ze-
mědělství Marian Jurečka, který 
mezi nimi pobyl velkou část dopo-
ledního programu. Během svého 
pobytu hovořil s jednotlivými sou-
těžícími a zástupci pořadatelské or-
ganizace. 

Jak ukazuje jedna fotografie na této 
stránce, zavítal také k našemu stán-
ku. Zemědělský týdeník, jako mediál- 
ní partner všech letošních zápole-
ní oráčů, nemohl na takové událos-
ti chybět.

Na celou soutěž dohlížela komi-
se rozhodčích v čele s hlavním su-
dím Rudolfem Linhartem. Krátce 
před druhou hodinou odpoledne, 
kdy již i poslední soutěžící dooral 
a vše bylo vyhodnoceno a sečteno, 
tak ing. Jan Cholenský, CSc., předse-
da Společnosti pro orbu ČR, vyhlá-
sil výsledky. 

Výsledky soutěže
Po téměř tříhodinovém zápolení 
si krajské vítězství vybojoval ing. 
Pavel Král se startovním číslem 2, 
s traktorem Steyr a pluhem Kver-
neland, kterého do soutěže vyslala 
firma AGRI CS, a.s., tým NAVOS a.s. 

Stříbrný pohár si zasloužil Jan 
Grolich z AF Mendelovy univerzity 
s traktorem Zetor a pluhem Kver-
neland. Vítěznou trojici uzavíral zá-

stupce SŠSPaS Zábřeh Jiří Chmelař 
s traktorem Zetor a pluhem Ross. 
Krásné skleněné poháry, mistrov-
ská díla našich sklářů, předali ví-
tězům zástupci hlavních sponzo-
rů celé akce. Mezi cenami nechyběl 
kromě kvalitních olejů ani pytel 
obilí. 

Na nepopulárním čtvrtém mís-
tě skončil domácí oráč a zároveň 
nejmladší soutěžící, vyslaný SŠZe 
v Přerově Marek Cupák, který do-
stal originální a stylovou brambo-
rovou medaili z pravého lilku bram-
boru ve tvaru srdce. 

Krajská kola 
Krajské soutěže v orbě pořádá již 
třetím rokem Společnost pro orbu 
ČR, z.s., jejímž cílem je předávání 
praktických i teoretických zkuše-
ností v obdělávání půdy zejména 
mladé generaci, a také propagace 
nejstaršího a dosud nepřekonané-
ho způsobu zpracování půdy.

Jak se všichni shodli, krajská orba 
v Přerově se v letošním roce vydaři-
la a všichni se už můžeme těšit na 
další krajská kola. To nejbližší bude 
v Ústeckém kraji v Droužkovicích 
22. 7., dále pak 26. 8. v Libereckém 
kraji v Troskovicích a krajská kola 
pokračují i po prázdninách 3. roč-
níkem otevřeného krajského mist-
rovství Pardubického kraje v orbě 
v Rybitví 9. 9.

Soutěže vyvrcholí již 44. roční-
kem mistrovství České republiky 
v orbě 30. 9. 2017 opět v Přerově. 
V říjnu se pak v Čáslavi bude ko-
nat 2. ročník otevřeného krajské-
ho mistrovství Středočeského kra-
je v orbě − Setkání mistrů.

Radka Kudláčková

Krajská orba v Přerově
První krajská orba se uskutečnila v polovině května za poněkud větrného, ale slunečného počasí na pozemcích SŠZe v Přerově. Tato Střední 
škola zemědělská v Přerově s více než 150letou tradicí byla vybrána jako centrum odborné přípravy zemědělského vzdělávání na Moravě. 


