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V sobotu 9. 6. 2018 se konal 3. ročník otevřeného mistrovství v orbě Ústeckého kraje. 
V pátek 8. 6. 2018 se sjížděli soutěžící, losovaly se pozemky a uskutečnilo se setkání oráčů a 
zahájení ředitelem Společnosti pro orbu Ing. Janem Cholenským.  Nad touto akcí převzal 
záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
 
Do soutěže se přihlásilo celkem 20 účastníků, z toho 2 účastníci ze Saska, se kterými 
dlouhodobě spolupracujeme. 
 

         
 
Účast saských oráčů byla zajištěna ve spolupráci s Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří 
v rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. 
 
Ze saské početné delegace byl mezi rozhodčími Mirko Mauersberger (vedoucí týmu) a ve 
vlastní den orby přijel podpořit saské oráče také pan Werner Bergelt, jednatel 
Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., předseda německé části zemědělské komise.  
 
Soutěžilo se v těchto kategoriích: 

 Otočný dvou a tříradličný oboustranný pluh 

 Klasický dvou a tříradličný pluh 

 Historická technika – dvouradličný tažený pluh 

 Historická technika- 2-3 radl. klasický nesený pluh 

 Víceradličný jednostranný a oboustranný polonesený pluh 

 Orba s koňmi – klasický pluh 
 
Ve dvou kategoriích s výraznou převahou zvítězili 2 saští oráči, a to: 

 p. Decker Lukas s traktorem Lamborghini a pluhem Kverneland v kategorii Otočný 
dvou a tříradličný oboustranný pluh 

 p. Uhlmann Lars s traktorem ZT 300 a pluhem Kverneland v kategorii Klasický dvou a 
tříradličný pluh 

 

 
 

 

3. ROČNÍK OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ V ORBĚ 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

 

9. 6. 2018 – Bohušovice nad Ohří 
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Organizaci soutěže zajistila společnost Agrokomplex Ohře, a.s., Bohušovice nad Ohří. 
Výraznou měrou k dobré organizaci celé akce přispěl Spolek Podřipských oráčů, který se stal 
hlavním organizátorem. 
 
Předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s. a zástupce ČR v mezinárodní oráčské společnosti WPO 
pan Ing. Jan Cholenský, CSc. poděkoval těm, co se finančně a materiálně podíleli na této akci 
(mj. Ústecký kraj, Agrokomplex Ohře a.s. a Okresní agrární komory Most, Litoměřice a Louny 
a mnoho dalších společností). 
 
Velké poděkování vyslovil předseda Společnosti pro orbu paní Ludmile Holadové, ředitelce 
OAK Most, která je výraznou osobou při organizaci krajských soutěží v orbě Ústeckého kraje 
a Podřipským oráčům v čele s Ing. Zdeňkem Ondrou a panem Kandlem. 
Soutěž začala v 10:00 hod. slavnostním zahájením a krátkým projevem hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka, předsedy představenstva Agrokomplex Ohře a.s. Ing. Jaroslava 
Zemana, předsedy Společnosti pro orbu, z.s. Ing. Jana Cholenského, ředitelky OAK Most 
Ludmily Holadové, místostarosty města Terezín, složením slibu oráčů a složením slibu 
rozhodčích. 
 

Hejtman Ústeckého kraje vyoral první brázdu s koňmi pana Čmejly a vystřídali se i další – pan 
Ing. Jan Navrátil z ČZÚ Praha s Ludmilou Holadovou a další. 
 

Z projevu hejtmana Oldřicha Bubeníčka vyjímáme: „Založila se zde v kraji hezká tradice, což 
dokazuje už letošní třetí ročník. Dnešní mistrovství v orbě je oslavou zemědělství, které má 
rozhodně nezastupitelnou a významnou úlohu v hospodářství. Chtěl bych na tomto místě 
poděkovat všem, kteří každoročně půdu obdělávají a pečují o ni. A dnešním soutěžícím přeji 
rovnou brázdu.“ 
 
Suché a horké počasí posledních dnů ale bylo příčinou velmi tvrdé půdy, kdy zejména malá a 
historická technika měla problémy udržet stanovenou hloubku a kvalitu orby. Soutěž 
probíhala za velkého vedra, které však soutěžícím ani rozhodčím nevadilo. 
 
Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích jsou v příloze níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Mostě, dne 9. 6. 2018 
Vydává: OAK Most – IC 
 
 
 
 

 

DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE V ORBĚ, 

ORGANIZÁTORŮM, ROZHODČÍM A SPONZORŮM, KTEŘÍ 

PŘISPĚLI KE KRÁSNÉ AKCI – 3. ROČNÍKU KRAJSKÉHO 

MISTROVSTVÍ V ORBĚ NA POZEMCÍCH AGROKOMPLEXU 

OHŘE, A.S. V BOHUŠOVICÍCH NAD OHŘÍ. 
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