
Jízda zručnosti 2017 na SOU Blatná 

Dne 26. dubna pořádalo Střední odborné učiliště Blatná, Zemědělský svaz ČR a Agrozet České 

Budějovice a.s. již 16. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 2017“. Soutěž je určena pro žáky 

středních škol a učilišť, kteří v rámci studia získají řidičské oprávnění k řízení traktoru.  

Soutěž má již velký ohlas, přišli se podívat bývalí mistři, učitelé, pracovníci a absolventi školy, 

studenti SOU Blatná, rodinní příslušníci, blatenská veřejnost i vzácní hosté. K nim patřila zejména 

starostka města Blatná Bc. Kateřina Malečková, Ing. Petr Lidinský (ředitel závodu Agrozet Ražice), 

Lukáš Bláha (vedoucí prodeje strojů  Agrozet Ražice), Václav Brušák (vedoucí prodeje Prillinger 

s.r.o. Radomyšl), ředitelka úřadu  agrární komory okresu Strakonice Ing. Lenka Hryzbilová. 

Zemědělský svaz České republiky zastupoval Ing. Vladimír Pícha, realizátor projektu Zemědělství 

žije! 

V tento den si dali v SOU Blatná sraz i bývalí studenti oboru Opravář zemědělských strojů, kteří 

absolvovali obor v letech 1964 až 1967. Absolventi si prohlédli areál učiliště, hodnotili změny, které 

se za 50 let udály, a hlavně chválili moderně vybavené dílny. Společně s ostatními obdivovali 

jezdecké umění soutěžících. 

Již od pondělka 24. 4. do areálu SOU Blatná přijížděli žáci jihočeských škol, aby si zkušebně projeli 

připravenou trať. V areálu učiliště na ně čekal moderní traktor Zetor Proxima80 s přední hnací 

nápravou a přívěsem. SOU Blatná reprezentovali 3 žáci oboru Opravář zemědělských strojů. 

Od středečního rána vládl v areálu čilý ruch. Přijížděli učitelé a studenti učilišť a středních 

odborných škol. Ve školní jídelně se registrovali. Studenti losovali pořadová čísla. Pedagogický 

doprovod si losoval soutěžních stanoviště, na kterých budou plnit funkci rozhodčích. Rozhodčími 

byli i mistři odborného výcviku, učitelé a vybraní studenti SOU Blatná. Pro hosty připravily 

kuchařky školní jídelny příjemnou svačinu a horký čaj. Soutěžící si domácí pohoštění pochvalovali. 

Během dne si mohli zájemci prohlédnout moderní zemědělskou techniku. Firma AGROZET a.s. 

České Budějovice představila traktor JOHN DEERE 5085M v kombinaci s tandemovým 

třístranným sklápěčem FLIEGL-FOX-TDK 130. Zdeněk Kuželka Hajany představil traktor 

FENDT 936 v kombinaci se secím strojem PÖTTINGER-TERASEM-PERTILIZER. 

Po půl desáté vystartoval první soutěžící. On a stejně tak i všichni ostatní museli před množstvím 

diváků předvést své dovednosti v ovládání traktoru s přívěsem projetím trasy s jedenácti 

překážkami. Šlo např. o průjezd dvěma pravoúhlými úzkými zatáčkami, osmičkou, přesné zastavení 

u rampy, přejezd lávky, slalom a další. Klíčovým prvkem bylo couvání traktorem s přívěsem do 

modelu úzké garáže. Rozhodčí hodnotili přesnost splnění jednotlivých úkolů a čas jízdy. I když 

počasí celému dni příliš nepřálo, neovlivnil drobný déšť zápal a výkony účastníků ani dobrou 

náladu. 

Byla vyhlášena i soutěž v kategorii „Veřejnost“. Tam se přihlásilo 8 soutěžících, absolventi SOU 

Blatná, zájemci z řad zemědělské veřejnosti i pedagogičtí pracovníci zúčastněných škol. 

Po skvělém obědě se soutěž chýlila ke konci. Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila nervozita. 

Pořadatelé vyplňovali připravené tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli barevné diplomy, 

připravovali ceny. 

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící i veřejnost. Ceny předávali: Ing. Petr Lidinský, ředitel 

závodu Ražice, ředitel SOU Blatná Ing. Miroslav Čapek, zástupce ředitele pro odborný výcvik Bc. 

Stanislav Kučera. 

V kategorii „Veřejnost“ zvítězil Ing. Zbyněk Hofman, učitel odborných technických předmětů SOU 

Blatná. Druhý byl Jan Laštovička, Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU Kaplice. Třetím byl 

Martin Štěrba, absolvent oboru Opravář zemědělských strojů SOU Blatná, kterého práce na traktoru 

živí. 



V hlavní kategorii se na 3. místě umístil Filip Marsa, Střední odborné učiliště zemědělské a služeb 

Dačice. První a druhé místo patřilo studentům SOU Blatná: druhé místo obsadil Josef Pilát, vítězem 

se stal Martin Křiváček.  

Zeptali jsme se Martina Křiváček a Josefa Piláta na tajemství jejich úspěchu v soutěži. 

Josef: „Na traktoru jsem zvyklý jezdit z domova, kde máme malé hospodářství. Řídím traktor Zetor 

Crystal 10111. S ním provádím potřebné práce, setí, orbu, senáže aj. Chodím na výpomoc ke strýci, 

který vlastní kravín. U něj řídím traktory John Deere a Valtra.“ 

Martin: „Bydlím v malé obci 16 km jihozápadně od Strakonic. Tam máme domácí hospodářství. 

Na traktoru jezdím odmala, je moje srdeční záležitost. Nejprve jsem jezdil s traktorem Zetor 3011. 

Nyní máme Zetor 6911. S tímto traktorem zajišťuji práce na hospodářství a účastním se traktoriád. 

Ocenění si zaslouží i učitelé autoškoly SOU Blatná, mistři odborného výcviku, učitelé teorie, 

vychovatelé a všichni pracovníci, kteří se studenty odvedli poctivou práci.  

Na závěr se sluší poděkovat štědrým sponzorům, kteří dodali pro prvních 10 soutěžících hodnotné 

ceny. Jsou to AGROZET a.s. České Budějovice, LIVA Předslavice, PRILLINGER s.r.o. Radomyšl, 

BP-SERVICE s.r.o. Blatná, General weld s.r.o. Blatná, Blatenská ryba s.r.o. Blatná, Jiří Drnek, 

Drogerie Teta, Bidfood CR s.r.o., Pogrr s.r.o. Příbram, ZEO Trade s.r.o. Radčice, pekařství Vrána 

Blatná, Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., ZD Třebohostice, Agraspol Předmíř, a.s., 

Město Blatná, Leifheit s.r.o. Blatná. 

Text a foto: pracovníci a studenti SOU Blatná 


