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Na polích firmy AGROCOM, s.r.o. Hrušovany se konalo dne 13. srpna 2016 
1. otevřené mistrovství v orbě Ústeckého kraje.

Do této soutěže v orbě nastoupilo 6 oráčů – ve 3 kategoriích, a to:
1. kat. – s jednoradličným jednostranným klasickým pluhem
2. kat. – s dvojradličným jednostranným klasickým pluhem
3. kat. – s čtyř a více radličným jednostranným klasickým pluhem

Tři rozhodčí hodnotili kritéria v rozpětí 0 – 10 bodů u těchto operací:
1. Naorávka - proorání v celé délce a šířce, stejnoměrnost a pěkný vzhled 

brázdy
Přímočarost naorávky
2. Začátek – (sklad/odhoz), žádné stopy kol
Přímočarost skladu
3. Spojovací brázda na klínových částech pozemků, žádné stopy kol –

rovná, výšková, vyrovnaná, prooraná
4. Zakončovaní brázda (ne více než 1 stopa kol) – rovná, čistě vyrovnaná, 

navazující na sklad (dělící brázdu)
5. Dvě stejnoměrné brázdy – navazující na první brázdu
6. Celková práce

 Zaklopení org. zbytků (žádné strniště, tráva nebo plevel, zbytky rostlin), 
musejí se používat předradličky

 Skývy brázd u sebe a pevné, bez děr, žádné stopy kol
 Osivové lůžko
 Stejnoměrnost a shodnost skýv v brázdě

7. Zahlubování a vyhlubování – pěkný vzhled a pravidelnost, žádné stopy po 
kolech; celé pole vč. souvratě musí být zoráno

8. Přímočarost zakončovaní brázdy a celková práce
9. Přímočarost orby celkem na parcele
10.Celkový vzhled – všechna hlediska, řemeslné provedení, jasně definované a 

stejnosměrné skývy, žádné párování, rovně čistě upraveno
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE

Pořadí Jméno
Start. 
číslo

Ročník Kouč Pluh Traktor Tým
Vysílací 

organizace
Body 

celkem

Jednoradličný jednostranný klasický pluh
1 Kocourek Pavel 1 1956 R. Becher Svoboda DK 12 AMK Vyskeř FUCHS OIL 120

Dvouradličný jednostranný klasický pluh

1
Krepčík 
Vladislav

2 1969 Becher Škoda 30
Sdružení 
podřipských oráčů

S.P.O. 129

2 Ondra Zdeněk 5 1963 Kverneland Zetor
Tractor Tuning 
Lounky

S.P.O. 122

3 Suk František 3 1967 Kverneland Zetor Sukauto S.P.O. 119

4 Kandl Petr 4 1963 Deutz Rabewerk Deutz Kandl S.P.O. 110

Čtyř a více radličný jednostranný klasický pluh

1 Ment Roman 6 1997
PHX 

Roudnice
ŠT-180

Agrocom 
Hrušovany

Agrocom 
Hrušovany

107

Nejmladším oráčem v této soutěži byl Roman Ment  s ŠT-180 a pluhem PHX 
Roudnice nad Labem z Agronom spol. s r.o. Hrušovany, který oral poprvé a hned se 
umístil na 1. místě.

Orba probíhala za krásného letního počasí a v příjemném prostředí. Toto 1. otevřené 
mistrovství ústeckého kraje zorganizovala společnost pro orbu ČR ve spolupráci 
s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje, OAK Chomutov a Agronom spol. s r.o. 
Hrušovany.

Vítězové obdrželi za  docílené pořadí medaile, diplom a dárek od firmy Fuchs Oil 
Corporation (CZ), spol. s r.o.

Také Okresní agrární komora Most přispěla do této soutěže a všichni oráči obdrželi 
od OAK Most malý dárek regionálních potravin.

1. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ V ORBĚ 
ÚSTECKÉHO KRAJE SE VYDAŘILO.

Věříme, že do příštího mistrovství v orbě v roce 2017 se přihlásí daleko větší počet 
oráčů, aby poměřili své síly, um a schopnosti mezi sebou. V Ústeckém kraji máme 
přece velký počet velmi schopných oráčů.
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