
Pro návštěvníky byl také při-
praven bohatý doprovodný pro-
gram, počínaje expozicemi mo-
derní zemědělské techniky řady 
firem a konče vyhlídkovými lety 
helikoptérou nad Benešovskem 
a zámkem Konopištěm. 

Moderní velké pluhy Överum 
předvedla při práci společnost 
Pekass. U příležitosti dvacátého 
výročí pluhů Överum na čes-

kém trhu vyslala do soutěžního 
klání s otočným oboustranným 
dvojradličným pluhem Skota 
Andy Greenhilla s traktorem 
Ford a pluhem Överum, který 
patří v této kategorii mezi deset 
nejlepších oráčů na světě.

Podle pravidel WPO
Hlavním pořadatelem jubilejní-

ho mistrovství byla Společnost 

pro orbu ČR, v orbě klasickými 
jednostrannými i otočnými dvoj-
radličnými pluhy se soutěžilo 

podle pravidel WPO (World 
Ploughing Organization – Světo-
vá společnost pro orbu). Hlav-
ním rozhodčím byl Ing. Jan 
 Cholenský, CSc., zástupce Čes-
ké republiky ve WPO. Podmín-
ky letošního mistrovství byly 
složité, každou chvíli zkrápěl 
soutěžní svažité pozemky s těž-
kou půdou déšť, ale byly pro 
všechny oráče stejné. I když se 

v nejednom případě udělovaly 
trestné body, celá soutěž se obe-
šla bez jakýchkoliv protestů. 

Je potěšitelné, že hlavních sou-
těží s klasickým jednostranným 
dvojradličným pluhem a s otoč-
ným oboustranným dvojradlič-
ným pluhem se zúčastnilo deset 
juniorů. Třetí skončil Patrik 
Chro mý s traktorem Same Do-
rado 3 a pluhem Kverneland ze 
SŠZAT Litomyšl. Druhý nejlepší 
junior 40. mistrovství republiky 
v orbě Daniel Kumžák ze SPŠ 

a SOU Pelhřimov, Kamenice 
nad Lipou soutěžil s traktorem 
John Deere a pluhem Kverne-
land. Juniorským mistrem re-
publiky v roce 2013 se stal Mi-
chal Ondra ze Sdružení podřip-
ských oráčů. Také on vsadil na 
pluh Kverneland, seděl však 
v traktoru Kubota. Když už byla 
řeč o juniorech, je třeba připo-
menout i nejstaršího závodníka. 
Tím byl Josef Novotný, který se 
narodil v roce 1942 a od nej-

mladšího ho dělilo propastných 
55 let. 

Vítězové a poražení
V otevřeném mistrovství Čes-

ké republiky v orbě otočným 
oboustranným dvojradličným 
pluhem skončil na třetím místě 
Ing. Jaromír Janků z ČZU Praha, 
který si s traktorem John Deere 
a pluhem Kverneland „vyoral“ 

105,8 bodu. Na pomyslný stříbr-
ný stupínek vystoupili v Benešo-
vě hned dva závodníci. V rámci 
domácí soutěže již zmíněný Da-
niel Kumžák, který získal 110,5 
bodu, v rámci otevřeného mist-

rovství ČR zahraniční závodník 
Andy Greenhill, jenž obdržel 112 
bodů. Mistrem republiky pro 
rok 2013 se stal loňský vicemistr 
Michal Ondra s počtem 123,8 
bodu, který bude Českou repub-
liku reprezentovat na příštím 

mistrovství světa v orbě ve Fran-
cii. Bramborová medaile letos 
zbyla na Aleše Malého (99 bo-
dů), mnohonásobného mistra 
republiky. I když jeho orba byla 
opět velice kvalitní, za nedodrže-

ní časového limitu dostal relativ-
ně hodně trestných bodů. Na-
opak radostné je konstatování, 
že v přímém souboji se závodní-
kem světové špičky zůstal titul 
Mistr republiky doma.

(Pokračování na str. 39)
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  Předposlední sobotu v září se v Benešově u Prahy 
uskutečnilo jubilejní 40. mistrovství České republiky v orbě. 

  Ve čtyřech soutěžních kategoriích se ho zúčastnil rekordní 
počet 37 oráčů.

  Největší zastoupení měla orba klasickým jednostraným 
dvojradličným pluhem.

 Klíčové informace 

Skot Andy Greenhill  s traktorem Ford a profesionálním soutěžním 

pluhem Överum v Benešově dokázal, že patří do světové špičky

 Foto Vladislav Fuka

Soutěžní orbu historickou technikou vyhrál Petr Kandl

 Foto Vladislav Fuka

Vladislav Fuka

Podzimní svátek orby v Benešově
V sobotu 21. září se v Benešově u Prahy uskutečnilo 40. mistrovství České republiky v orbě. Na pozemcích Školního statku Středočeského kraje – střediska 
Benešov – soutěžil rekordní počet oráčů. Hlavní soutěže v orbě klasickým jednostranným dvojradličným pluhem se zúčastnilo sedmnáct oráčů, otočným 
oboustranným dvojradličným pluhem pak soutěžilo šest oráčů. Divácky nejpřitažlivější byla orba s koňmi, vesměs špičkovou práci předvedlo šest párů 
chladnokrevných a jeden pár starokladrubských koní. V Benešově si odbyla reprízu i soutěžní orba historickou technikou, které se zúčastnilo sedm starých 
traktorů s letitými pluhy. 

Za traktorem Svoboda DK 12 seděl při orbě jednoradličným 

otočným pluhem R. Becher Pavel Kocourek Foto Vladislav Fuka

Nejlepší orbu jednostranným pluhem předvedl Josef Rajšl 

s chladnokrevnými klisnami Zorou a Lenkou Foto Vladislav Fuka

Václav Milík si poradil i s nepříznivým losem, jeho orba byla 

nejlepší Foto Vladislav Fuka

„Král je mrtev, ať žije král“, mohli zvolat příznivci Michala Ondry, 

který letos porazil mnohonásobného mistra republiky v orbě 

otočným oboustranným dvojradličným pluhem Aleše Malého

 Foto Vladislav Fuka

Na krásném postrojí Barona a Breta, s nimiž obsadil třetí místo 

Miloslav Čmejla, bylo švabachem napsáno Opatruj mé spřežení

 Foto Vladislav Fuka

V kategorii otočných pluhů zvítězil Ladislav Vydra s osmiletými 

noriky Šimonem a Fouskem Foto Vladislav Fuka
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(Dokončení ze str. 38)
V soutěžní kategorii s jedno-

stranným dvojradličným pluhem 
mohl podle bookmaekrů získat 
zlato jen někdo z úzké české 
špičky, do níž patří Václav Milík, 
Josef Hloucal, Lenka Pavlová či 
Ing. Michal Trtek. Že by překva-
pil někdo jiný ze startovního pole, 
se moc nečekalo. A hned na úvod 
je třeba dodat, že bookmaekři se 
nemýlili. Třetí příčku obsadil 
Ing. Michal Trtek ze SOU Uher-
ský Brod s traktorem Zetor a plu-
hem Kverneland, který od roz-
hodčích obdržel 116,5 bodu. Na 
pomyslný stříbrný stupínek vy-
stoupal s celkovým počtem 125,5 
bodu Josef Hloucal z týmu Fuchs 
oil, jenž soutěžil se starším trakto-
rem Zetor 5718 a pluhem Kver-
neland. Mistrem republiky pro 
rok 2013 se stal s celkovým po-
čtem 132,8 bodu mnohonásobný 
mistr republiky Václav Milík z tý-
mu Fuchs Oil, který soutěžil 
s traktorem Zetor a pluhem 
Kverneland. A to i přesto, že si 
vylosoval „těžkou“ parcelu. Také 
on bude Českou republiku repre-
zentovat na příštím mistrovství 
světa v orbě ve Francii. Brambo-
rová medaile pak zbyla na loni 
úspěšnou Lenku Pavlovou, která 
měla letos technické problémy 
u traktoru, pak honila čas a na 
výsledné kvalitě orby to bylo znát.

Špičková orba s koňmi
Letošního již 11. mistrovství 

České republiky v orbě s koň-

mi se zúčastnilo pět oráčů s jed-
nostraným pluhem a dva soutě-
žící s otočným pluhem. I za po-
měrně těžkých podmínek orali 
všichni velmi dobře, což potvr-
zují minimální bodové rozdíly 
mezi jednotlivými oráči. Sou-
těžní orbu hodnotilo pět roz-
hodčích, tak že jakákoliv podja-
tost byla vyloučena. Tradičním 
partnerem mistrovství v orbě s 
koňmi byla Asociace svazu cho-
vatelů koní. 

V soutěži s jednostranným plu-
hem obsadil třetí příčku Milo-
slav Čmejla s šestiletými Baro-
nem a Bretem, kteří od rozhod-
čích obdrželi 183,5 bodu. Pomy-
slné stříbro bral Oskar Sněhota, 
loňský absolutní vítěz. Letos oral 
s hřebci živějšího temperamen-
tu (Buntek 5 let a Nesan 11 let), 
což se určitě podepsalo na vý-
sledné kvalitě orby i získaných 
bodech (186,2). Vítězem se stali 
Josef Rajšl se čtyřletou Zorou 

a čtrnáctiletou Lenkou se zis-
kem 187,7 bodu. Josef Rajšl za-
čal soutěžit teprve v minulém 
roce a po loňském prvenství 
v Klatovech zvítězil zcela zaslou-
ženě také v Benešově. 

Jen pro pořádek, na čtvrté 
příčce se umístil Zdeněk Horá-
ček s devatenáctiletým Hon-
zou a osmiletým Ferdou (178,7 
bodu) a pátý skončil nováček 
soutěže Ing. Miroslav Maršálek 
s třináctiletou Sasankou a dva-
náctiletou Rulou, kteří obdrželi 
163,2 bodu. 

Kategorie otočných pluhů je 
pravidelně méně obsazovaná 
a jinak tomu nebylo ani letos. 
Obě soutěžní parcely byly zora-
né přímo nádherně a nebylo té-
měř znát, že se i tady oralo do 

klínu. S celkovým počtem 183,25 
bodu zvítězil Ladislav Vydra 
s osmiletými noriky Šimonem 
a Fouskem. Jen o čtvrt bodu 
méně, tedy 183 bodů, získali 
a druhé místo obsadili Václav 
Wimmer se starokladrubskými 
vrankami dvanáctiletou Fatmou 
a jedenáctiletou Falerou. I oni by 
si zasloužili první místo. Kromě 
těchto starokladrubských koní, 
které jsou součástí naší národní 
kulturní památky, už soutěžili je-
nom samí chladnokrevní koně, 
většinou norického plemene ale 
i českomoravského belgického 
koně. 

I veteráni se moc líbili
Soutěžní orba s historickou 

technikou, která se v rámci čes-

kého mistrovství uskutečnila 
podruhé, byla pro návštěvníky 
velice přitažlivá. Vždyť vidět na-
příklad starý bublající traktor 
Svoboda DK 12 s jednoradlič-
ným otočným pluhem R. Be-
cher byl skutečný zážitek.

Ze sedmi soutěžících skončil 
na třetím místě Václav Jícha 
s traktorem Zetor15 a sta-
rým dvojradličným roudnic-
kým pluhem, který získal od 
rozhodčích 89 bodů. Stříbr-
nou příčku s 95 body obsadil 
Petr Želinský s traktorem Zetor 
25 N a opět s dvojradličným 
pluhem z Roudnice. Zlato si 
vy oral Petr Kandl s traktorem 
Deutz a pluhem Rabewerk, 
jenž získal o bod více než dru-
hý v pořadí. 
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Stupně vítězů soutěže s klasickým jednostranným dvojradličným pluhem: 

(zleva) Josef Hloucal, Václav Milík a Ing. Michal Trtek Foto Vladislav Fuka

Nejlepší oráči otočným oboustranným dvojradličným pluhem – (zleva) Andy Greenhill  

a Daniel Kumžák, Michal Ondra a Ing. Jaromír Janků Foto Vladislav Fuka

Rodina mlátiček narůstá
Na den přesně po dvou letech od slavnostního uvedení nové řady Comia – 
finských sklízecích mlátiček od společnosti Sampo Rosenlew – se v domovské 
fabrice ve městě Pori opět slavilo. Důvodem bylo přivítání dvou nových členů 
této úspěšné řady. Dosavadní tři modely C4, C6 a C8 byly doplněny o modely 
C10 a C12. Posloupnost číslovek napovídá, že do rodiny Comia přišli silní 
sourozenci, model C12 je největší mlátičkou, která kdy v Sampu byla vyrobena.

Nové modely C10 a C12 cílí 
na střední a středně velké zá-
kazníky a jsou k tomu dobře 
vybaveny. 

Nová vlajková loď
Tři sta koní, šest vytřasadel, 

čtyři pracovní bubny, zásobník 
na 8100 litrů, nová kabina a lišta 
až sedm metrů s příčným i po-
délným kopírováním, to je struč-
ná vizitka nové vlajkové lodi 
s označením C12. Šířka mláticí-
ho ústrojí oproti menším mode-
lům z řady narostla u C10 a C12 
o 12 cm na hodnotu 134 cm. 
Přepracovaný je domlaceč, kte-
rý má nyní větší kapacitu a zrno 
vrací až na přípravné desky rov-
noměrně po celé jejich šířce. 
Nové modely oproti stávajícím 
nabízí elektronické nastavení sít 
z kabiny a jednoduché pákové 
zapínání a vypínání drtiče. V ka-
bině najdeme sloupek standard-
ně koženého volantu nastavitel-
ný ve třech úrovních a nový do-
tekový počítač. Tento ovládací 
prvek s názvem Comvision 
sdružuje funkce ztrátoměru, 
kontroly motoru a informace 
o činnosti mláticího ústrojí. Dále 
je tady nový design, který je jed-
notný i pro menší modely řady. 

Všechny modely si nadále ucho-
vávají vlastnosti, pro které jsou 
tolik oblíbené u cílové skupi-
ny. Spolehlivost, jednoduchost, 
snadné čištění a nízké provozní 
náklady.

Důkaz a záruka kvality
Společnost Sampo Rosenlew je 

tradičním výrobcem sklízecích 

mlátiček pro malé a střední far-
my. Stroje do celého světa dodá-
vá již 56 let a za tu dobu své pro-
dukty přizpůsobil právě potře-
bám svého segmentu zákazní-
ků. Dvacet let zkušeností řady 
2000 se naplno projevilo v úspěš-
ném prodeji nástupnické řady 
Comia, která si během dvou let 
na trhu získala mnoho příznivců, 
uznání a respekt.

Úspěch a potenciál řady Comia 
potvrzuje i zájem předních světo-
vých hráčů v zemědělství, a tak 
bylo nedávno oznámeno strate-
gické partnerství se společností 
John Deere. I toto je důkazem 
a zárukou kvality těchto výrob-
ků. Široké veřejnosti budou no-
vinky představeny na listopado-
vé výstavě Agritechnica v Ha-

nnoveru. Návštěvníci zde uvidí 
jak model Sampo Rosenlew Co-
mia C12, tak jeho barevnou alter-
nativu John Deere W440. Česká 
zemědělská veřejnost, která se 
do Německa nechystá, uvidí Co-
miu C12 na přelomu března 
a dubna 2014 na tradiční brněn-
ské výstavě TechAgro v pavilonu 
B na stánku společnosti P & L, 
výhradního dovozce značky 

Sampo Rosenlew na český a slo-
venský trh. Rodina Comia se 
rozrůstá, a to jak do počtu mode-
lů v řadě, tak i počtem spokoje-
ných uživatelů. Tím dalším čle-
nem rodiny můžete být právě vy. 

Ing. David Pelánek
produktový manažer P & L, 

spol. s r. o.

Nová sklízecí mlátička Sampo Rosenlew Comia C12 se může 

pochlubit motorem o výkonu 300 koní, čtyřmi pracovními bubny, 

šesti vytřásadly a zásobníkem zrna o objemu 8100 litrů

 Foto archiv firmy 


