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V sobotu 17.9.2016 vedle celokrajských dožínek proběhlo na Peruci v okrese 
Louny 43. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ORBĚ, které se konalo  v Ústeckém 
kraji poprvé.

Při slavnostním zahájení hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
symbolicky zoral první brázdu a uvedl: „Myslím si, že tento šampionát, kde 
poměří své síly oráči z celé republiky, je také připomínkou významu a důležitosti 
půdy pro člověka, ale také těch, kteří každoročně obdělávají a pečují o ni. 
Protože právě půda je hlavním zdrojem potravy, jak pro lidi, tak krmiv pro 
zvířata. A na to bychom neměli zapomínat. Proto by obor zemědělství a 
potravinářství neměl být opomíjen. Ústecký kraj se snaží rozvoj zemědělství a 
venkovských oblastí podporovat formou dotačních programů.“

Slavnostního zahájení se zúčastnil také Ing. Zdeněk Adamec, náměstek ministra 
zemědělství pro ekonomiku, ředitel Společnosti pro orbu ČR Ing. Jan Cholenský, 
prezident AK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., starosta městyse Peruc Ing. 
Radomír Bláha, předseda zemědělského družstva Peruc Ing. Tomáš Jonáš, Ing. 
Monika Zeman, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
předseda Krajské agrární komory Ing. Jaroslav Brožka a Ing. Otakar Šašek, 
předseda Svazu pěstitelů cukrovky Čech.

Soutěžilo se celkem v 7 kategoriích a do soutěže se přihlásilo 38 účastníků. 
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Podle startovní listiny se soutěžilo v těchto kategoriích:

 klasický pluh

 otočný pluh

 otočný víceradličný

 junior 1995

 orba s koňmi – klasický pluh

 orba s koňmi – otočný pluh

 historická technika (veteráni)

Zkušení oráči museli během tří hodin i přes počáteční deštivé počasí zorat 
soutěžní plochu 20 metrů na 100 metrů.

Soutěžící přijeli ze všech koutů republiky, nejstaršímu závodníkovi bylo téměř 
70 let a nejmladšímu 17 let. Soutěžily také dvě ženy.

V kategorii orba s koňmi – otočný pluh zvítězila Šárka Daňková (21 let) a v
juniorské kategorii obsadila 2. místo Monika Janošťáková (17 let).

Nejlepším oráčem v kategorii klasický pluh byl Václav Milík (56 let) 
z Pardubicka a obhájil tak svůj již několikátý mistrovský titul. Na traktoru Zetor 
s pluhem Kverneland získal celkem 119 bodů. Na výsluní mezi oráči je již od 
roku 2003. Na Peruci si také kromě 14. titulu vybojoval účast na Mistrovství 
světa v orbě, která se uskuteční v Keni.

Také Okresní agrární komora Most přispěla k této krásné akci, a to 
sponzorským darem – košíkem regionálních potravin pro vítěze, symbolickým 
marcipánovým modelovaným dortem a občerstvením pro oráče při slavnostním 
losování v předvečer soutěže.

Akci organizovala Společnost pro orbu ČR v čele s Ing. Janem Cholenským, 
ředitelem společnosti, městys Peruc zastoupený starostou Ing. Radomírem 
Bláhou a OAK Louny s předsedou Ing. Václavem Drhlíkem.

Akce byla finančně podpořena Ústeckým krajem.

DĚKUJEME VŠEM ORGANIZÁTORŮM SOUTĚŽE, 
ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE V ORBĚ A VŠEM PŘÍZNIVCŮM ORBY 

ZA ÚČAST PŘI 43. MISTROVSTVÍ ČR V ORBĚ NA PERUCI!
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