
Z p r á v a 

z X. setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace 

u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích

16. květen je v českém kalendáři „ zasvěcen“ Přemyslovi. Tento rok připadl svátek 
Přemysla na pátek a stalo se již tradicí, že se koná Setkání zemědělců a mladé zemědělské a 
lesnické generace Ústeckého kraje u památníku Přemysla Oráče na Královském poli ve 
Stadicích. Letos se proběhlo toto setkání již po desáté.

            Zemědělci Ústeckého kraje si vyměnili názory na současnou situaci v odvětví 
zemědělství České republiky ve vztahu k podmínkám v Evropské unii. Památné místo na 
Královském poli je platformou k diskusi na aktuální témata, zejména ke Strategii pro 
zemědělství v letech 2014 až 2020, předložené Ministerstvem zemědělství k diskusi.
Diskutuje se věcně, srovnávaní se výsledky, hledají se řešení pro budoucnost. Hlavními 
organizátory byli Ústecký kraj, Krajské informační středisko pro zemědělství Ústeckého 
kraje, Okresní agrární komora pro okresy Děčín a Ústí nad Labem a Obec Řehlovice. Akce X. 
Setkání byla finančně podpořena z Fondu Ústeckého kraje. 

To, že se vzpomíná na historickém místě české státnosti ve Stadicích s položením 
květin k památníku Přemysla Oráče má své opodstatnění, neboť při posledních setkáních jsou 
součástí programu další akce, při kterých na památném místě soutěží žáci středních 
odborných škol a učilišť se zemědělským a lesnickým zaměřením v základních činnostech 
jako je ruční dojení krávy, soutěž zručnosti v jízdě traktorem, soutěž v orbě traktorovým 
pluhem, soutěž v prezentaci školní i mimoškolní činnosti žáků odborných škol s ukázkou 
vazby květin, práce s motorovou pilou, sokolnictví, výroby drobných upomínkových 
předmětů ap. Součástí soutěže žáků byl též test základních teoretických znalostí ze studijního 
oboru, kterému se věnují, tedy z oboru zootechniky, agronomie, chemie, ale i všeobecných 
znalostí z veřejného života obyvatel Ústeckého kraje. 

V neposlední řadě je setkání zemědělců vhodným místem pro vyhlášení podmínek 
soutěže O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče na 
rok 2014, s níž je propojena ochutnávka úspěšných vítězných potravin z minulých ročníků 
z produkce zemědělců Ústeckého kraje. Tento úkol s bravurou zajistil Agrokomplex, spol. 
s r.o. z Verneřic, který v posledních letech patří k nejúspěšnějším výrobcům regionálních 
potravin ÚK, tradičně se předvedl verneřickými klobásami, škvarkovou pomazánkou a 
výpečky z vepřového masa, Polabské mlékárny zastupovala mlékárna Varnsdorf pestrou 
nabídkou tvrdých či uzených sýrů, prezentovali se tu i vítězové regionálních potravin 
Ústeckého kraje z minulých let - Pivovar Kocour Varnsdorf pestrou nabídkou alkoholických a 
nealkoholických nápojů, Pekárna LIMMA z České Kamenice kvasným chlebem a koláči, 
Cukrárna pí. Kovandové z Libouchce stylově připravenými dorty pro tuto akci nebo manželé 
Bečkoví z Příbrami – tradiční účastníci farmářských trhů měkkými kozími sýry vlastní 
výroby. 

Na mladou zemědělskou a lesnickou generaci se X. setkání zaměřilo nejvíce. 
Organizátoři oslovili 10 odborných škol z Ústeckého kraje a Středočeského kraje, z nichž 7 
škol přijalo pozvání k soutěžnímu klání. Do něho se zapojilo na 50 soutěžících, pro které se 
soutěžní disciplíny staly zábavou, ale přebírání diplomů a soutěžních pohárů braly jako 
důstojné vyvrcholení akce. Ne vždy totiž budoucí zemědělec či lesník může s vítězným 



pohárem či diplomem „zapózovat“ na symbolickém místě české státnosti u památníku 
Přemysla Oráče. 

Oficiálního odpoledního programu se zúčastnili hosté z oblasti veřejného života. Další 
účastníci z řad odborné a laické veřejnosti, které akce zaujala, našli cestu k památníku. Za 
Krajský úřad Ústeckého kraje se aktivně zapojil vyhlášením podmínek soutěže O nejlepší 
potravinářský výrobek ÚK na rok 2014 a předáním diplomů a pohárů soutěžním družstvům p. 
Mgr. Arno Fišera – radní ÚK. Z dalších oficiálních hostí a setkání jmenujeme byl přítomen p. 
Suchan – ředitel Agrární komory České republiky, Miroslav Novák - předseda revizní komise 
Krajské agrární komory ÚK, pí. Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková z Univerzity JEP, pí. Ludmila 
Holadová – ředitelka OAK Most, předsedové a funkcionáři okresních agrárních komor z ÚK, 
za Ministerstvo zemědělství České republiky – regionální agenturu se zúčastnil p. Ing. 
Oldřich Beneš, za Státní zemědělský a intervenční fond ČR p. Ing. Tomáš Valina, za obec 
Řehlovice p starosta Josef Macháček.a další hosté. 

Významný organizátorský počin odvedli Ing. Zdeněk Ondra a p. Marušák ze Sdružení 
podřipských oráčů z Lounek, kteří zajistili exponáty historické zemědělské techniky, ukázku 
orby koňským potahem v provedení p. Čmejly a historickým traktorem DEUTZ, zástupci 
dodavatelů zemědělské techniky ze SOME Jindřichův Hradec a AGRIMA Staňkovice. 
Zpestřením programu byla ukázka kovářské práce a kování koní od p. Jiřího Novotného 
z Markvartic. 

            Nelze opomenout vystoupení patnáctičlenné Selské jízdy jezdeckého oddílu pí. 
Zeckové z Řehlovic, doplněné o jezdce pí. Pisingerové ze Slavošova, mezi nimiž vynikala 
vítězka mezinárodních vytrvalostních vícedenních závodů na trati 230 kilometrů klisna Žoly s 
jezdkyní Lucií Škábovou. 

Celkově lze hodnotit slavnostní akt X. Setkání zemědělců u památníku Přemysla 
Oráče jako zdařilý. Přispělo tomu „zmoudřelé“ bezsrážkové počasí, svoje nezastupitelné 
místo při organizaci Setkání měli členové Sbor dobrovolných hasičů z Řehlovic a technická 
četa Obecního úřadu v Řehlovicích, jejichž členové se podíleli na přípravě a výzdobě areálu 
památníku. 

A koho z účastníků školních soutěží jmenovat?

Absolutorium zaslouží všichni, ať zemědělci, či lesníci, či opraváři aut, nebo 
prodavačky, kadeřnice, kteří v integrovaných školách studují společně se zemědělci. Jim 
patřilo poděkování a diplomy za účast oprávněně - favoritům letošního soutěžení a dřívějším 
úspěšným školám Střední škole zahradnické a zemědělské z Děčína - Libverdy, Střední 
lesnické škole Šluknov, Střední odborné škole zahradnické z Lovosic, Obchodní akademii a 
Střední odborné škole zemědělské a ekologické Žatec, Střední odborné škole a SOU 
Podbořany, Střední odborné škole technické, gastronomické a automobilní z Chomutova a 
Střednímu odbornému učilišti z Liběchova ze Středočeského kraje. 

Vítězství patřilo těm nejlepším. 

V dílčích soutěžích vítězové převzali z rukou radního ústeckého kraje p. Mgr. 

Fišery diplomy a poháry, vítězné kolektivy též sladkou odměnu – stylově

připravený dort



 v kategorii „ruční dojení“ na modelu kravského vemene se na 1. místě umístili 
reprezentanti Střední odborné školy technické, gastronomické a automobilní 
z Chomutova, , reprezentované žákem Filipem Cichotským,

 v kategorii „ orba traktorovým pluhem“ obsadila I. místo Obchodní akademie a 
Střední odborná škola Podbořany, kterou v této disciplíně prezentoval Lukáš 
Duchek, 

 v kategorii „ jízda zručnosti“ traktorem obsadila 1. místo Střední odborná škola 
zahradnická Lovosice, zastupovaná žákem Josefem Dvořákem, 

 v kategorii „test odborných znalostí“ prokázala nejlepší vědomosti a 1. místo obsadil 
kolektiv studentů Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a 
ekologické ze Žatce,

 v kategorii „stánková expozice“ pestrostí expozice zaujala a umístila se na 1. místě 
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělské a ekologické ze Žatce,

V celkovém hodnocení 5 soutěžních disciplín obsadili 

3 . místo Obchodní akademie a Střední odborná škola Podbořany

2 . místo Střední odborná škola zahradnická Lovosice, 

1. místo a absolutními vítězi se suverenně stali obhájci loňského prvenství reprezentanti
Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec 

Ing. František L o u d á t , CSc.

Předseda Okresní agrární komory Děčín a Ústí n.L.

V Děčíně – 17.5.2014 

Zpracoval : Ing. Vladimír C i t a – hlavní rozhodčí soutěže 
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