
Český „traktorturista“ vyráží do Švédska za podpory 
společnosti ATP Motor s.r.o a Trelleborg.  
 
 

                                    
 
 
      Český traktorturista Martin Havelka se svým kompletně zrenovovaným historickým traktorem 
Z-25 vyrazil v neděli 15.07.2018 z rodné obce Škrdlovice okr. Ždár nad Sázavou do více než 1.000 
km vzdáleného Švédského města Trelleborg.  
 

     Za vydatné materiální, technické a finanční pomoci společnosti sponzorů se pokusí Pan Havelka 
zdolat cestu po vlastní ose kombinovanou s přepravou trajektem. Na rozdíl od jiných výjezdů, které 
Martin Havelka již v minulosti absolvoval po Evropě, plánuje Český traktorturista se svým strojem 
cestu po vlastní ose i na zpáteční cestě. V novodobé historii se jedná o jeden z nejdelších přejezdů 
traktorem po vlastní ose. Po cestě bude, která je rozdělena na 5 dílčích etap v neznámém prostředí 
bude nutné překonat i Baltické moře na palubě trajektu.  
 

     Na vzdálené cestě podporují Martina Havelku nejenom rodinní příslušníci,  přátelé, opravdoví 
fandové značky Zetor z Česka i zahraničí, ale i sponzoři. Jedním ze sponzorů této náročné cesty je 
společnost ATP Motor s.r.o www.atpmotor.cz  z České republiky, která poskytla Martinu Havelkovi 
materiální a finanční pomoc na cestu do vzdálených krajů v Polsku, ale i ve Švédsku. Vzhledem 
k tomu, že se je o cestu více než 60 let starým traktorem ve verzi cabriolet, předcházela cestě 
důkladná příprava, jak stroje tak i řidiče. Martin Havelka zrenovoval svůj traktor Z-25 vlastními 
silami za přispění společnosti ATP Motor, která zajistila náhradní díly v nejvyšší možné kvalitě a 
příznivých cenách viz: www.shop.atpmotor.cz  
 

     Dále proběhlo přezutí stroje na pneumatiky Trelleborg v prostorách značkového pneuservisu 
společnosti ATP Motor a nezbytná kontrola dokladů, technického stavu traktoru Z-25 před cestou a 
následně zkušební jizda, kdy byla naměřena maximální rychlost traktoru na nových pneumatikách 
cca 38 Km/hod. To vše za bedlivé účasti majitele historického traktoru. 
 
     Přejeme Martinu Havelkovi cestu bez komplikací, široké cesty,  šťastný návrat do České 
republiky a těšíme se na barvité reportáže z průběhu cesty a po návratu na jeho Facebookovém 
profilu. 
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