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1. ročník otevřeného
mistrovství v orbě
Moravskoslezského kraje
GENERÁLNÍ PARNER KRAJSKÉHO MISTROVSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

• orba jednostranným dvouradličným neseným pluhem
• orba oboustranným dvouradličným pluhem
Pořádá Společnost pro orbu Česká republiky ČR, z.s. ve spolupráci
s Masarykovou střední školou zemědělskou a vyšší odbornou
školou v Opavě.

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

Hlavní mediální
partner 45. MR v orbě

Milí přátelé,
velice mě těší, že jsem mohla převzít
záštitu nad mistrovstvím v orbě. Zemědělství je neodmyslitelnou součástí lidského života. Jeho význam začala v minulosti částečně zastiňovat průmyslová
revoluce a dynamický vývoj techniky.
A možná právě proto je potřeba si připomínat, jak důležitou úlohu zemědělství ve společnosti má.
Péče o půdu neznamená jen pěstování surovin pro potravinářský průmysl.
Péče o půdu je nesmírně důležitá také
proto, že lidi udržuje v kontaktu se zemí.
Zemědělci musí reagovat na rozmary

přírody, musí se zemí souznít a respektovat ji.
Je skvělé, že se krajské mistrovství koná
na střední škole, která je příspěvkovou
organizací Moravskoslezského kraje.
Naši studenti budou mít možnost sledovat práci těch, kteří orbě rozumí, kteří
mají dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti.
Všem účastníkům mistrovství přeji
co nejlepší výsledky a organizátorům
pohodový průběh celého dne.
Jarmila Uvírová,
náměstkyně hejtmana kraje
pro životní prostředí a zemědělství

Vážení příznivci soutěžní orby.
Na třetí krajské soutěži v roce 2018 se
poprvé setkáváme na území Motavskoslezského kraje. O to více si vážíme vstřícného přístupu náměstkyně hejtmana pro
oblast životního prostředí a zemědělství
paní Ing. Uvírové, místní zemědělské
školy v čele s jejím ředitelem pane Ing.
Arnoštem Kleinem i zájmu společností,
zabývající se výrobou a prodejem zemědělské techniky. Soutěžní orba je u nás na
vzestupu. Svědčí o tom například účast
na 3. ročníku otevřeného mistrovství
v orbě Ústeckého kraje, kde se zúčastnilo
přes dvacet soutěžících. Dalším signálem
je zájem o 45. ročník mistrovství České
republiky v orbě, které proběhne
5. a 6. 10. 2018 v Kamenici nad Lipou.
Je velmi potěšitelné, že našich krajských
soutěží se v Ústeckém kraji účastní i oráči
ze sousedního Německa a tak dále. Pro
nás, členy výboru Společnosti pro orbu
ČR, z.s. je to potvrzení dobře odvedené
práce. Na druhou stranu je to velmi zavazující, neboť dosáhnou dobrého výsledku je sice těžké, ale tento dobrý výsledek
dlouhodobě udržet je ještě těžší. Každá
organizace takovéto soutěže stojí mnoho úsilí i finančních prostředků. Rád bych
s tohoto místa poděkoval všem, kteří
přiložili ruku k dílu a podílejí se na organizaci oráčských soutěží. O tom, že udržet soutěže v orbě je velmi těžké svědčí
i fakt, že v okolních zemích jako
Slovensko nebo Polsko tyto aktivity
zcela zanikly.
Přeji všem soutěžícím rovnou brázdu,
přeji všem soutěžícím, pořadatelům,
divákům, aby si dneší den v pohodě užili a odnesli si vzpomínky ke kterým se
v mysli nejenom budou vracet, ale budou mít i touhu zúčastnit se oráčské soutěže znovu.
Ing. Jan Cholenský, CSc.,
předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.
a zástupce České republiky
v mezinárodní oráčské společnosti WPO

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

„Škola pro život“
Dny otevřených dveří

13. listopadu v 16 hodin
13. prosince v 16 hodin
13. ledna
v 10 hodin

Purkyňova 12, Opava, 746 01 Opava, tel: 553 760 500, e-mail: info@zemedelka-opava.cz, www.zemedelka-opava.cz
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Ohlédnutí za 1. ročníkem otevřeného
mistrovství v orbě kraje Vysočina
4. 5. 2018 Kamenice nad Lipou

Ohlédnutí za 3. ročníkem otevřeného
mistrovství v orbě Ústeckého kraje
9.6.2018 - Bohušovice nad Ohří

Startovní listina 1. ročníku otevřeného
mistrovství v orbě Moravskoslezského kraje
Klasický jednostranný dvou a tříradličný nesený pluh
Jméno

Roč.

Traktor

Pluh

Vysílající organizace

Tým

1.

Grygarová Petra

1999

Zetor 7711

Dvouradličný

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

2.

Král Pavel

1977

Steyr

Kverneland

AGRI CS, a.s.

AGRI CS

3.

Mališ Josef

1961

Zetor

Kverneland

KMH Servis s.r.o. Šenov

4.

Mališ Martin

1996

Zetor

Kverneland

SOŠ Frýdek Místek, p.o.

5.

Malohlava
Robin

1995

Zetor 7711

Privat 230

6.

Šášek Jindřich

2001

Zetor 6211

Kverneland

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

7.

Tengler Pavel

2000

Zetor 6711

Tříradličný

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

8.

Urbiš

Agroservis Hlučín

Agroservis Hlučín

Farma Chabičov

Otočný čtyř a více radličný pluh
Jméno

Roč.

Traktor

Pluh

Vysílající organizace

Tým

1.

Camfrla Tomáš

2000

Steyr 4130 Profi

Opall Agri
Jupiter

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

Masarykova SŠ zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o.

2.

Machovský Ivo

1973

Claas Ares

OPaLL-AGRI
JUPITER II
120/90 4S

3.

Suski Vladan

1977

John Deere 7810

Opall Agri

OPaLL-AGRI s.r.o.

Školní statek Opava, p.o.

Školní statek Opava, p.o.

„Historická“ technika
1.

Jméno

Roč.

Traktor

Pluh

Vysílající organizace

Tým

Vašulín Jan

1977

Zetor 3011

PN 252

MORAVA JIH

MORAVA JIH

autorizovaný prodejce a servis

DESTA - ZETOR – PÖTTINGER – DEUTZ-FAHR

prodej – servis vysokozdvižných vozíků DESTA + HELI, Balkancar
prodej a servis traktorů ZETOR, DEUTZ-FAHR
prodej a servis paletových vozíků
záruční a pozáruční servis
běžné, střední a generální opravy
prodej náhradních dílů uvedených značek
provádění revizí a technických prohlídek

Agroservis Opava

U Dráhy 16, 747 05 Opava
tel/fax 553 / 613 035
602 518 173 Teichmann Petr
e-mail:petrteichman@centrum.cz

Agroservis Hlučín

ul. Čs. armády 1, 748 01 Hlučín

http://www.agroservishlucin.cz/

PRODEJ A SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Předsezónní prodej pro rok 2019
Atraktivní podmínky:
výbava zdarma a cenové zvýhodnění

Agrotrans Otice s. r. o.
747 82 Štáblovice 179
tel.: 553 791110
www.agrotrans-otice.cz

• Pneuservis na agro pneu

• Služby zemědělskými stroji

• Servis prodané techniky

• Prodej zemědělských strojů

stabilní partner zemědělců
v regionu severní a střední Moravy

Agrotrans Otice s. r. o.

Společnost L.CH. Oil s.r.o. byla založena jako
výhradní zastoupení, tradičního výrobce speciálních
maziv a přísad pro ČR, společnosti Lubocons Chemicals. Společnost Lubocons Chemicals
je mezinárodní olejářskou společností s certifikacemi,
zabývající se výrobou a vývojem olejů, maziv a přísad
ve vlastním závodě, s kompetencemi v rámci Evropy,
ale i mimo ni se specializací na středoevropský
prostor.
Vlastní vývojová základna čítá stabilní tým zkušených
inženýrů pracujících a vyvíjecích produkty ve vlastních
laboratořích. Své znalosti, zkušenosti má postaveny
na vlastní mnohaleté práci, studiu a ověření v praxi
a to jak při vývoji a výrobě maziv, ale i projekci
a expertní činnosti výrobních, technologických
provozů pro výrobu olejů a speciálních, maziv, určenou do průmyslu tak i pro potravinářské provozy.
Mimo tyto běžné výrobní provozy má zkušenost
i s projektováním technologií na výrobou aditiv
a jiných specialit v tomto oboru. Vysoce specializovaná, efektivní a na výrobu petrolejářských komodit
vlastní výroba splňuje ty nejpřísnější výrobní, technologická, ekologická kritéria.
Kromě standardních výrobků je společnost vyvíjí speciální produkty na míru a svým zákazníkům poskytuje
nadstandartní technické poradenství.
Tato komplexní znalost a spolupráce s renomovanými
světovými výrobci olejů ale i speciálních maziv dává
záruku přesné, bezpečné, a vysoce efektivní, profesionální výrobě, a expedici materiálu z příznivé vzdálenosti zákazníkům i v České republice.

SPECIÁLNÍ
MAZIVA A PŘÍSADY

Sídlo polečnosti
Rozárčina 1480/7
140 00 Praha 4 - Krč

Prodejna a sklad
L.CH. Oil s.r.o.
Rudé armády čp.277, Logistický areál ACHP
25163 Strančice - EXIT 15, dálnice D1
ČR

MOBIL: +420 736 501 901
TEL.:+420 251 682 222
info@lchoil.cz
www.lchoil.cz

ZD KALICH

45.

KAMENICE
NAD LIPOU

AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

KAMENICE NAD LIPOU

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ

ročník Mistrovství České republiky v orbě

16. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
8. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou
Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou
Pátek 5.10.2018
V dopoledních hodinách přednášky pro žáky a učně středních škol a učilišť.
V odpoledních hodinách pro zájemce z řad vystavovatelů bude organizována
odborná beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství
při ČZU v Praze.
Sobota 6.10. 2018
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 14.00 hodin - soutěžní orba
14.30 - 15.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

Hlavní mediální
partner 45. MR v orbě

