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43. ročník Mistrovství  České republiky v orbě se koná ve dnech 16. – 17. září v městysi 
Peruc na pozemcích ZD Peruc. Mistrovství organizuje Společnost pro orbu České republiky. 
Tato akce se bude konat spolu s celokrajskými dožínkami Ústeckého kraje. 

Význam 43. ročníku Mistrovství republiky v orbě vyzdvihl udělením záštity hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

6. srpna 2016 proběhne ještě Krajské mistrovství Ústeckého kraje v orbě. Bude se konat 
také v Peruci – na pozemcích ZD Peruc.

Na 43. ročníku kromě hlavních partnerů – MZe ČR, Ústeckého kraje, městyse Peruc, ZD 
Peruc, TechAgro Brno spolupracují také OAK Louny, OAK Most, Krajská agrární komora 
Ústeckého kraje a Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany.

Bude to akce velmi významná nejen pro zemědělce, ale také pro širokou veřejnost. 
Předpokládáme velkou účast návštěvníků už vzhledem k tomu, že se koná současně 
s celokrajskými dožínkami, které mají už 9letou tradici a návštěvnost je pravidelně velmi 
vysoká.

Soutěží se v těchto kategoriích:
 Dvouradličný jednostranný klasický pluh
 Dvouradličný otočný oboustranný pluh
 Čtyř a víceradličný otočný pluh
 Historická technika (veteráni)
 Orba koňským potahem

Informujeme Vás o této akci v předstihu, abyste se v případě zájmu mohli přihlásit jak do 
krajského mistrovství, tak do mistrovství ČR. Žádáme Vás dále o informaci, jestli jsou u Vás 
oráči s koňským potahem, aby se do této soutěže mohli také přihlásit.

42. ročník Mistrovství ČR v Orbě se konal v Dolním Újezdu u Litomyšle 10. října 2015. Více 
informací o orbě najdete na www.orba-cr.cz včetně výsledků předchozích ročníků.

Žádáme Vás o rozšíření této informace mezi zemědělce a přátele orby a těšíme se na další 
spolupráci.
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