TISKOVÁ ZPRÁVA
Studenti středních škol na Vysočině budou stavět traktory ZETOR
Nové Město na Moravě, 5. října 2017 — Vybrané čtyři střední školy z Kraje Vysočina se zapojily
do projektu Postav si svůj traktor, jehož cílem je atraktivní formou seznámit studenty
zemědělských škol s technikou a popularizovat mezi širokou veřejností zemědělské vzdělávací
programy. Stavebnice traktorů ZETOR PROXIMA ve verzi cabrio, které budou studenti montovat,
byly zástupcům škol slavnostně předány během akce Vysočina Zetor Show konané ve Vysočina
Areně v Novém Městě na Moravě.
„V zemědělství dlouhodobě pociťujeme nedostatek kvalifikovaných osob, což souvisí i s klesajícím
zájmem mládeže o zemědělské obory. Poptávka po absolventech středních škol a učilišť vysoce
převyšuje nabídku. Uplatnění mladých absolventů je přitom široké, ať již v zemědělských podnicích,
v servisních střediscích, či ve výrobních a vývojových firmách věnujících se agrárnímu segmentu.
Našim záměrem pro podporu projektu Postav si svůj traktor je popularizovat obor u mládeže a
umožnit jim, aby se netradiční a zábavnou formou seznámili s moderní technikou využívanou na
polích, farmách, v lesích a dopravě,“ říká Jana Ragasová, ředitelka Úseku lidských zdrojů a
všeobecné správy.
Projekt připravený Krajem Vysočina a společností MOREAU AGRI VYSOČINA podporuje společnost
ZETOR TRACTORS a.s. Vybrané čtyři krajské střední školy převzaly stavebnice traktorů ZETOR
PROXIMA ve verzi cabrio (bez střechy), aby je v následujících týdnech a měsících smontovaly.
Modelová řada PROXIMA patří mezi nejoblíbenější stroje značky ZETOR, vyznačuje se
univerzálností a traktory nacházejí uplatnění v zemědělství, lesnictví, ale také v komunálních
službách.
„Traktory budou studentům sloužit jako učební pomůcka. Při montáži a demontáži se seznámí
s fungováním strojů a mechanismy využívaných v technice. Stavebnice stroje se skládá z téměř 100
komponentů a obsahuje i konstrukční plány. Mistrům zúčastněných škol bude poskytnuta
metodická podpora, po které se již školní týmy pustí do práce. Technické sestavení stroje musí být
naprosto přesné a bude potřeba dodržet definovaný postup. Designovým prvkům a celkovému
vzhledu traktorů se pak již meze nekladou a bude limitovaný jen kreativitou a nápady studentů,“
upřesňuje průběh projektu Milan Hájek ze společnosti MOREAU AGRI VYSOČINA.
Kraj Vysočina projekt Postav si svůj traktor připravila jako další z akcí, které mají přitáhnout žáky
k technickému i odbornému vzdělávání. „Projekt Postav si svůj traktor má pomoci regulovat
klesající zájem studentů o zemědělské obory na středních školách a nabídnout školám další
aktivitu, která studenty baví, zvyšuje prestiž oboru a upoutává pozornost odborné i laické
veřejnosti,“ sdělila radní pro oblast školství Kraje Vysočina Jana Fialová. Doplnila, že do projektu se
kromě VOŠ a SOŠ zemědělsko-technické v Bystřici nad Pernštejnem a SOŠ Nové Město na Moravě
zapojily také Česká zemědělská akademie v Humpolci a Střední průmyslová škola Třebíč.
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Slavností předání stavebnic odborným školám proběhlo na akci Vysočina Zetor Show, kterou
organizovala společnost MOREAU AGRI VYSOČINA. Součástí doprovodného programu byla spanilá
jízda příznivců traktorů ZETOR. Rekordních 134 strojů se vydalo na 6 km dlouhou jízdu zakončenou
ve Vysočina Areně. Vedle prezentace zemědělské techniky mohli návštěvníci akce přihlížet nebo se
aktivně účastnit také jízdy zručnosti apod. Akce se zúčastnily tisíce příznivců a fanoušků
zemědělské techniky a značky ZETOR, ale i žáků odborných středních škol.
O společnosti ZETOR TRACTORS a.s.
Společnost ZETOR TRACTORS a.s. je výrobcem traktorů ZETOR. Vlastníkem společnosti je od roku
2002 slovenská společnost HTC holding a.s. Výrobní kapacita je soustředěna v Brně-Líšni
a v současnosti společnost zaměstnává okolo 750 lidí. V zahraničí je ZETOR zastoupen šesti
dceřinými společnostmi (afilacemi) ve Velké Británii, Francii, Německu, Polsku, Severní Americe
a v Indii. Z celkové produkce jde 85 % na export. Vedle ČR a SK patří mezi tradiční trhy Polsko,
Litva, Irsko, Německo, Velká Británie, Francie, USA anebo Bulharsko.
V roce 2016 oslavila značka ZETOR 70 let od svého vzniku. Za dobu své existence prodala více než
1,3 milionu traktorů do 136 zemí světa. Zákazníkům ZETOR nabízí ideální poměr kvality a ceny
produktů. Díky vlastnímu výrobnímu a vývojovému centru v Brně jsou traktory neustále inovovány,
a poskytují tak zákazníkům tu nejlepší kombinaci síly a výkonu motoru, jednoduchého účelného
provedení a vynikající provozní efektivity. Portfolio značky ZETOR v současné době zahrnuje čtyři
modelové řady traktorů (MAJOR, PROXIMA, FORTERRA a CRYSTAL), plánuje se rozšíření na šest
modelových řad. V roce 2015 představil ZETOR TRACTORS a.s. designový koncept ZETOR by
Pininfarina, který bude postupně aplikován na všechny modelové řady. Kromě traktorů společnost
vyrábí a prodává také samostatné motory a traktorové komponenty. V nabídce jsou mj. dvě řady
čelních nakladačů ZETOR SYSTEM a originální oleje značky ZETOR. ZETOR poskytuje také služby
v oblasti servisu a prodeje náhradních dílů a je schopný zajistit dodání žádaných komponentů po
celém světě.
Podrobnější informace o značce ZETOR a jejích produktech naleznete na:
http://www.zetor.cz
Sledujte ZETOR TRACTORS také na sociálních sítích:
Facebook: https://www.facebook.com/zetor
Twitter: https://twitter.com/zetortractors
Kontakt pro další informace:
Alexandr Kuchař, ZETOR TRACTORS a.s., mob.: +420 739 327 983, e-mail: akuchar@zetor.com
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