
Na tisíce kilometrů dlouhou 
pouť vyrazil Martin Havelka již 
v  půlce července, kdy v  rodných 
Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou 
usedl za volant legendárního mo-
delu Z25. Průměrnou rychlostí 
33 km/h a spotřebou 12 l/100 km 
se v doprovodu rodiny a svého psa 
vydal na sever. Po několikadenní 
cestě přes Česko a Polsko přijel se 
svým Zetorem až k  Baltskému 
moři. Tam vedla také jeho vůbec 
první dobrodružná výprava, při 
níž před dvěma lety zdolal téměř 
800 kilometrů a která ho proslavi-
la nejen u  nás, ale i  v  zahraničí. 
Tato trasa tak pro Havelku nebyla 
neznámá. Premiéry se nicméně 

jeho traktor dočkal v polském pří-
stavním městě Swinoujsce, z  ně-
hož se poprvé přeplavil trajekterm 
až ke švédskému pobřeží.

Zetory jsou 
ve Švédsku populární

Škrdlovický cestovatel strávil 
ve skandinávské zemi jedenáct 
dní, během nichž urazil z  pří-
stavu v  Trelleborgu více než 
1200 kilometrů podél severový-
chodního pobřeží. Cestou po-
znával rozmanitý venkov, pod-
nikl sedm setkání s  místními 
sběrateli starých traktorů a  lid-
mi spojenými se značkou Zetor 
a  zavítal také do tamního mu-
zea traktorů Zetor v  Ystadu. 
„Nejvzdálenějším cílem byl ost-

rov Orust – sto kilometrů sever-
ně od města Göteborg – kde 
jsme s rodinou návštívili farmu 
sběratele traktorů Zetor 25 
Christena Olssona, majitele ví-
ce než třiceti Zetorů 25 první 
verze v  exportním provedení 
a uznávaného odborníka na his-
torické traktory Zetor ve Švéd-
sku,“ říká Martin Havelka. 

Švédsko navštívil na pozvání 
zdejšího sběratele Zetorů Mag-
nuse Larssona, se kterým letošní 
cestu naplánoval během loňské-
ho setkání traktoristů v  Lazech 
nad Morzem. Podle Havelky jsou 
Zetory ve Švédku populární: 
„Má je tam spousta lidí, napří-
klad na ostrově Orust bylo sedm-
desát procent všech traktorů 

právě značky Zetor. Unikátní 
kousky se dají vidět i  v  muzeu. 
Zetor tu má rozhodně své jmé-
no,“ poznamenal cestovatel. Po-
chválil také místní dopravu, kte-
rá je na zemědělská vozida zvyk-
lá: „Je tu hodně farem a traktory, 
ať už nové, moderní, nebo i star-
ší, tam prostě jezdí, takže se s ni-
mi na silnicích počítá.“

Jako na rozpálených 
kamnech

Jedinou překážku na dlouhé 
cestě představovalo pro Havelku 
počasí. Jeho Zetor Z25 totiž není 
vybaven kabinou, tudíž je řidič 
vystaven napospas nepřízni po-
časí. 

(Pokračování na str. 45)
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Rekord s historickým traktorem
Martin Havelka je legendou mezi českými fanoušky traktorů. Již třetím rokem podniká dobrodružné výpravy na svém téměř sedmdesátiletém modelu 
Zetor Z25. Na svou zatím nejdelší cestu se letos vypravil až do Švédska. Navzdory úmornému vedru dokázal více než tři tisíce kilometrů dlouhou cestu 
v pořádku dokončit.

uloženo ve dvou řadách s přesa-
zením o 50 cm. 

Jedna z výhod nosiče Multiline 
spočívá v tom, že talířové brány 
je možné z něj kdykoli rychle od-
pojit a využívat samostatně. Secí 
stroj je po odpojení možné agre-
govat s rotačními bránami Lion 
a vytvořit tak klasickou secí kom-
binaci, neboť připojovací body 
jsou shodné.

O uložení osiva do půdy se sta-
rají dvoukotoučové secí botky 
s  přítlačnými kolečky. Secí stroj 
byl vybaven také systémem Pre-
cision Combi Seeding pro přes-
ný výsev. 

Ekonomicky zajímavá 
alternativa

V expozici byla k vidění i jedno-
dušší varianta secího stroje s me-
chanickým pohonem Vitasem 
302 A. Nápadné to bylo hned na 
jednokotoučových secích bot-
kách či klasickém zubovém 
opěrném válci Packer s menším 
průměrem. Secí stroj byl agrego-
ván s  krátkou kombinací FOX 

300, jejíž odpružené prsty doká-
žou na lehkých písčitých půdách 
vhodně obnovit strukturu. Prsty 
jsou uloženy ve dvou řadách a ve 

třech polohách je lze nastavovat. 
Univerzálnějším využitím se vy-
značuje kombinace FOX D s ta-
líři. Obě provedení mají výhodu 

v  energetické nenáročnosti 
a způsobilosti k práci za vyšších 
pojezdových rychlostí.

Také u  pneumatických secích 
strojů pro velkoplošné zeměděl-
ství Terrasem firma Pöttinger 
rozšířila možnosti přípravy půdy. 
Vedle sekce krátkých talířových 
bran s  hladkými anebo vykrajo-
vanými talíři nabízí druhou va-
riantu – sekci talířů s označením 
Wave disc. Jedná se o  zvlněné 
talíře, které dokážou dobře pra-
covat jak ve vlhké, tak i v suché 
půdě. Provádí přitom mělké 
zpracování půdy, ideálně vhodné 
pro přípravu seťového lůžka. No-
vý systém Wave disc je dostupný 
pro stroje Terrasem R3 a  R4, 
stejně jako pro Terrasem C4, C6, 
C8 a C9, a pro všechny stroje vy-
bavené systémem přihnojování.

Na rozdíl od principu klasic-
kých krátkých talířových bran 
provádí nový Wave disc mělké 
kypření půdy pouze v  pruzích. 
Talíře zpracovávají drážku, urče-
nou k  uložení osiva, se šířkou 
zhruba 50 mm. Zbývající plocha 
zůstává bez zpracování – v  ob-
lasti nezpracované půdy zůstává 
vlhkost v půdě. 

Krátké talířové brány Terradisc 
byly k  vidění i  v  nejmenší verzi 
s pracovním záběrem tří metrů, 
zato v  zajímavé agregaci: spolu 
s  nástavbovým pneumatickým 
secím strojem Aerosem 3002 
ADD v  nosiči Terradisc Multi-
line. Namísto jednoho z jeho ty-
pických opěrných pěchovacích 
válců funguje u Terradisc Multi-
line jako opora nová pojezdová 
a pěchovací jednotka. 

Větší stabilita 
a klidnější práce

Pneumatiky se šípovým dezé-
nem s  offsetovým uložením po-
skytují lepší stabilitu a  klidnější 
chování při přejíždění nerovnos-
tí, zároveň je eliminován efekt 
nadměrného utužování souvratí 
při otáčení soupravy. Stroj tak 
má extrémně šetrné působení 
na půdu a vykazuje i vyšší účin-
nost utužení půdy v oblasti seťo-
vého lůžka. Dohromady dvanáct 
pneu matik velikosti 6,5/80-15 je 

Petr Beneš

Vladislav Fuka

Flexibilní koncept pro rodinné farmy
V expozici společnosti Agrozet České Budějovice, a. s., v pavilonu V na letošním veletrhu Techagro byl značný prostor věnován strojům pro zpracování 
půdy a setí firmy Pöttinger. A to včetně krátkých talířových bran Terradisc, které jsou univerzálně využitelné pro podmítku i k úpravě osevních ploch 
přímo před setím.

Zpod výsevních válečků secích 
strojů Vitasem lze po 
nadávkování osiva v rámci 
výsevní zkoušky jednoduše 
vyjmout záchytnou vanu, jak 
předvádí servisní zástupce 
firmy Pöttinger Jan Mach. 
Otevřeným pravým koncem 
je možné osivo vysypat do 
nádoby a zvážit Foto Petr Beneš

Pneumatiky s offsetovým uložením u stroje Terradisc Multiline poskytují lepší 
stabilitu a klidnější chování při přejíždění nerovností, zároveň je eliminován efekt 
nadměrného utužování souvratí při otáčení soupravy Foto Petr Beneš

Secí stroje Vitasem jsou vhodné nejenom k setí běžných plodin, ale i jemných osiv, 
například trav. Přestavení normálního a jemného výsevu bez redukční sady se provádí 
jednoduše pomocí hradítek, případně je pro setí trav či jetelotrav možné využít horního 
výsevu  Foto Petr Beneš

Terradisc Multiline je flexibilní koncept, který dovoluje využití podmítače Terradisc a secího stroje 
v jedné soupravě s relativně lehkým traktorem, anebo i samostatné nasazení těchto strojů
 Foto Petr Beneš

V polském přístavním městě Swinoujsce se Zetor přeplavil 
trajektem až ke švédskému pobřeží Foto Lenka Myšková


