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Anotace:
Cílem naší práce je podrobně shrnout historii, současnost a odkaz slavného

spoje Slovenská strela. Část práce je dále zaměřena na historii, vývoj, současnost a
technické parametry neméně proslulého vozu řady M290.0, který byl jedním z
hlavních činitelů při tvorbě slávy tohoto rychlíku v tehdejším Československu.
Poslední bod naší práce je zaměřen na budoucnost expresního spojení z Prahy do
Bratislavy, v souvislosti s plánovaným vybudování nového vysokorychlostního
koridoru.
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1.  Historie a vývoj spoje Praha-Bratislava:

V této kapitole bude shrnuta historie expresního spojení Prahy a Bratislavy
a jak důležitou roli v něm hrála Slovenská strela. Také bude popsáno, jak probíhal
provoz Slovenské strely v období pravidelného provozu. Nakonec zde bude popsán
současný stav původních spoju Slovenské strely.

1.1. Počátky Slovenské strely

Počátky Slovenské strely se datují zpět do 20. století, do roku 1936. Avšak
samotná trať a vozy měly už kus historie za sebou. Spoj Slovenská strela jezdila na
trati se současným označením 010 (Praha-Česká Třebová), dále na trati
s označením 260 (Česká Třebová-Brno), na trati 250 (Brno-Břeclav) a na trati 110
slovenského značení (Břeclav-Kúty-Bratislava). Všechny tyto tratě na sebe
navazovaly a tvořily tak přímou trasu z Prahy do Bratislavy. Určit přesný vznik trasy je
tedy kvůli tomuto rozdělení úseků složité. Můžeme pouze říci, že nejstarším úsekem
je trať 250, z Břeclavi do Brna, která byla otevřena v roce 1839. Je také nejstarší
železniční tratí na Českém území. Naopak nejnovějším traťovým úsekem je trať 110
z Břeclavi do Kút, která byla zprovozněna na přelomu 19. a 20. století.

1.2. Provoz na trati před Slovenskou strelou

Před nasazením motorových vozů M 290.0 a zavedením spoje Slovenská
strela, byly na trati v první čtvrtině 20. století provozovány jednotky rychlíkových
spojů, které přepravovaly cestující na jih do významných měst, především do Vídně
nebo do Bratislavy. Nejčastěji byly na tyto rychlíky nasazovány parní lokomotivy řady
387.0. Tyto lokomotivy byly speciálně vyrobeny ve Škodových závodech, aby
zefektivnily provoz na rychlíkových tratích. Svou konstrukcí byly velmi povedené,
a proto do příchodu Slovenské strely zastávaly prestižní spoje. V období provozu
Slovenské strely byly však nadále nasazovány na méně spěšné rychlíky.

Obrázek č.1: Lokomotiva řady 387.0 (zdroj: zelpage.cz)

1.3 Počátek provozu

V meziválečném období, po vzniku Československé republiky, byla mezi lidmi
poptávka po rychlejším spoji mezi Prahou a Bratislavou. Ze strany ČSD
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(Československé Dráhy) se také objevila nová konkurence v podobě aut a letadel se
spalovacími motory. Tomuto faktu nepomohla ani hospodářská krize, která zapříčinila
pokles příjmů z nákladní dopravy. ČSD proto v roce 1934 vypsalo soutěž na
2 samostatné rychlíkové motorové vozy, které by mohla nasadit na spoj mezi Prahou
a Bratislavou. Mezi hlavní požadavky patřila reprezentativnost, komfort
a vysoká rychlost. Vypsání této soutěže také podpořilo zapůjčení rychlíkového
motorového vozu značky Fiat, který se ČSD zalíbil.

Soutěž nakonec vyhrály Závody Tatra v Kopřivnici s jejich motorovým vozem
řady M290.0. Vývoj samotného stroje je obsažen v další části práce. Tatra dodala
ČSD oba požadované vozy. První s evidenčním číslem M290.001 a druhý s ev. č.
M290.002. Nasazení do pravidelného provozu se odehrálo 13.7.1936. Spoj byl
označen jako motorový rychlík (MR) 175 a 176 pod názvem Slovenská strela. Tento
název je odvozen od přezdívky samotného stroje, kvůli jeho nasazení na trať vedoucí
na Slovensko a vysoké rychlosti. První jízdu obsloužil stroj M290.002. Kromě
strojvedoucího byl na palubě i průvodčí a kuchař. První jízda proběhla bez zpoždění,
přesně dle jízdního řádu. Tento spoj byl také z důvodu malé frekvence obsluhy jako
první povinně místenkový. Také v rámci zachování úrovně spoje nebyla umožněna
přeprava na stání.

Obrázek č.2: Vůz M290.0 v Praze na hlavním nádraží v Praze, tehdejším Wilsonově. (zdroj: idnes.cz)

Požadavek na rychlost a efektivitu spoje byl naplněn a Slovenská strela
přepravila cestující z Prahy do Bratislavy za 4 hodiny a 53 min. Pro srovnání,
mezinárodní vlak EuroCity zdolá stejný traťový úsek s jednou mezizastávkou navíc
za 4 hodiny a 42 minuty. Na konci provozu, díky rekonstrukcím na trati byly schopné
urazit tuto vzdálenost i za 4 hodiny a 18 minut. Komfort byl rovněž splněn dle zadání.
Vozy disponovaly pohodlnými sedadly s měkkým pérováním, kuřáckým oddílem,
kuchyní na přípravu občerstvení a dvě toalety.

1.4 Období provozu

S těmito rychlostními a komfortními vlastnostmi obsluhovaly stroje řady M290
tento spoj pravidelně až do začátku druhé světové války. Během pravidelného
provozu byly oba stroje umístěny do výtopny v Bratislavě a servisní záležitosti
připadly dílnám v Nymburku. Zároveň byla od roku 1936 nejrychlejším vlakovým
spojem u ČSD.
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Strela jezdila šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, tedy v pracovní dny. Vždy
krátce po desáté ráno vyjela z Bratislavy do Prahy a večer se vracela nazpět.
V Praze se v mezidobí vždy přemístila z Hlavního nádraží, kam přijela, na
Masarykovo nádraží, odkud pak vyrazila na zpáteční cestu. Díky tomuto jízdnímu
řádu byl tento spoj oblíbený především mezi podnikateli a politiky, protože jednak
podporoval jednodenní cesty do hlavního města a zároveň byli jedněmi z mála lidí,
co si mohli dovolit jízdenku na tomto spoji.

Zde se však projevil hlavní nedostatek vozů M290.0. Jejich kapacita byla
často nedostačující. Vůz přepravil maximálně 72 cestujících, což vzhledem
k relativně vysoké poptávce často nestačilo. Proto bylo později zavedeno omezení,
které upřednostňovalo cestující z Prahy do Bratislavy. Místenky byly totiž přednostně
prodávány v Praze a prodej v Brně byl zahájen až později.

Po pouhých třech letech pravidelného provozu však přišla druhá světová válka
a rozpad Československa na protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát. Tato
událost zapříčinila ukončení provozu Slovenské strely. Začátek války také způsobil
nedostatek pohonných hmot, které přednostně spotřebovávala armáda. Oba vozy
M290.0 byly proto odstaveny a až na výjimky, v podobě jízdy za účelem udržení
technické způsobilosti, nevypravovány.

1.5 Provoz v druhé polovině 20. století

Po roce 1945 byl spoj obnoven. Nezůstal však v úplně stejné podobě. Válka
přinesla do vozového parku ČSD nové motorové vozy rychlíkového charakteru. Byly
převážně německé výroby. Tyto vozy byly válečnou kořistí a nabídli stejnou úroveň
komfortu a rychlost jako vozy řady M290.0. Vozy dostaly vlastní označení dle ČSD.
Šlo například o vozy řady M297.0 nebo M494.0. Příchod nových vozů také vyřešil
problémy s kapacitou, protože nové vozy dokázaly pojmout průměrně o 20
cestujících víc než vozy řady M290.0. Díky novým přírůstkům mohly být i tyto
původní vozy M290.0 nasazovány na jiné spoje.

Obrazek č.3: Vůz řady M 297.0 stojící v Obrázek č.4: Dva vozy řady M295.0
zastávce Ružomberok. (zdroj: parostroj.net) (zdroj: zelpage.cz)

Nové vozy ale nesloužily u ČSD dlouho a v průběhu 50. let byly postupně
stahovány z provozu. Některé stroje byly vráceny i zpět do země svého původu. Jako
náhradu si ČSD pořídilo 10 nových vozů. Nebyly to však české vozy řady M290.0,
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nýbrž nové maďarské jednotky značky Ganz. Tyto jednotky dostaly označení
M495.0, později byly přeoznačeny na řadu M295.0. Jezdily ve tří až čtyřvozových
soupravách a kromě Československa byly dodány také do Německa a Maďarska.
Současně také končí pravidelné nasazení strojů řady M290.0, které byly následně
odstaveny v padesátých letech. Více o obou vozech v jejich době odstavení je
obsaženo v následující kapitole. V 60. letech pak na dobu pár let zmizel pojem
Slovenská strela a vznikl Ostravan-Bratislavan expres. Tento expres byl rychlíkovým
spojením Ostravy a Bratislavy.

Na konci šedesátých let přišla změna v podobě elektrifikace trati. Také se
změnila trasa, která již nevedla přes Českou Třebovou, ale přes Havlíčkův Brod.
Jelikož se na této trati stýkají dvě různé napájecí soustavy (25 kV střídavý a 3 kV
stejnosměrný) musela se lokomotiva na pomezí těchto soustav přepřahovat.
Konkrétně se tedy přepřahovla v Kutné Hoře. Tento problém vyřešilo nasazení
dvousystémových lokomotiv tehdejší řady ES 499.0 v roce 1974. V této podobě
obsluhovala Slovenská strela cestující až do Sametové revoluce v roce 1989.

1.6 Provoz po roce 1989 a současnost

V devadesátých letech byl spoj slovenské strely několikrát přečíslován.
Naštěstí si zachoval své jedinečné pojmenování. I přes toto přečíslování byl však
veden pouze jedním způsobem, a to jako rychlík. Vzhledem k faktu, že se jedná
o expresní spoj, byl v polovině 90. let označen jako spoj InterCity. Veden byl ale stále
jako rychlík. Největší změny přišly na začátku 21. století. První změnou byla
elektrifikace trati Česká Třebová-Brno a Slovenská strela se tedy mohla vrátit na
původní trasu. Dále se v roce 2006 opět změnilo označení, tentokrát na SuperCity
Slovenská strela, veden byl ale už jako mezinárodní spoj EuroCity. V tomto období
byla na spoj nasazována sedmivozová souprava řady 680 „Pendolino“. V roce 2011
byl ukončen provoz řady 680 na tomto spoji a vlaky byly opět složené z vagónů
a lokomotivy. V roce 2017 došlo ke sjednocení pojmenování všech spojů EuroCity na
EuroCity Metropolitan, se dvěma výjimkami v podobě spojů Slovenské strely, které
byly pojmenovány EuroCity Metropolitan Slovenská strela. O rok později byly takto
pojmenovány ještě další dva spoje.

Obrázek č.5: Souprava současné Slovenské strely. V čele vlaku je lokomotiva řady 350. (zdroj: dopravacek.eu)

V současnosti jsou tedy v provozu čtyři spoje s názvem Slovenská strela,
jmenovitě: EC 282, EC 283, EC 284 a EC 285. První dva zmíněné, tedy EC 282
a 283, jsou z Bratislavy dále prodlouženy až do Nových Zámků. Na trase zastavují
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v Kolíně, Brně, Břeclavi, Kútech, Bratislavě, Galantě a Šaľe. Tyty spoje také navíc
disponují lůžkovými vozy. Zbylé dva obsluhují trasu Praha-Bratislava,
s mezizastávkami v Kolíně, Brně, Břeclavi a Kútech. Všechny spoje jsou poté
vybaveny vozy první třídy a jídelními vozy. Na spojích EC 282 a 283 jsou
v současnosti nasazovány lokomotivy řady 383 „Vectron”. Na spoje EC 284 a 285
jsou stále i po 48 letech nasazovány lokomotivy řady 350, u ČSD ES 499.0,
s přezdívkou „Gorila”.
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2. Legendární stroj M.290 - Slovenská strela

V této části je podrobněji posána technická konstrukce řady M290.0. Také je
zde shrnuta historii a vývoj samotného stroje.

2.1 Historie jednotky

Jednotky typu M.290 neuvěřitelným způsobem urychlily dopravu mezi Prahou,
Brnem a Bratislavou. Z tohoto důvodu dostali ikonickou přezdívku “Slovenská Strela”.
Celkově byli vyrobeny pouze 2 kusy tj. 290.001; 290.002 a to v Závodech Tatra
Kopřivnice. Obě dvě jedinečné jednotky byly vyrobeny roku 1936 a téže rok stále
jako prototypy zařazeny do běžného provozu s cestujícími.

Jezdily aktivně do začátku 2. světové války. Po válce byly opětovně zařazeny
do provozu jako vozy vládní zálohy. Vůz 01 oficiálně dojezdil roku 1953 a vůz 02 roku
1960. Poslední úpravy těchto jednotek proběhly v letech 1974 a 1993, kdy dostaly
nový nátěr a jsou ponechány napospas osudu jakožto okrasné stroje. Jednotka 02
stála do roku 2018 před muzeem v Kopřivnici. A jednotka 01 se bohužel
nedochovala.

Obrázek č.6: Vůz M290.002 vystaven před muzeem       Obrázek č.7: Řídící pult řady M290.0.
Tatry v Kopřivnici. (zdroj: vlaky.net)                                   (zdroj: ct24.ceskatelevize.cz)

2.2 Konstrukce a technické parametry

Byla to úplně první vozidla nepoháněná párou, která byla nasazena v dálkové
dopravě pod ČSD. Tím, že byly vyráběny v závodech Tatra Studénka, sdílí mnoho
podobných znaků s tehdejšími silničními vozy značky Tatra. Mezi tyto znaky patří
karoserie, která byla inspirována především automobily Tatra 87 a 97. Okna pak byla
spíše autobusového typu.

Každý samostatný motorový vůz měl 2 dvounápravové podvozky, přičemž
každý obstarán vlastním motorem. Poháněly je upravené motory Tatra 67 původně
určené pro nákladní automobily Tatra 24. Naftové motory Tatra 67 ale dělaly
neskutečný hluk. Z tohoto důvodu byly předělány na model Tatra 68, který pohánělo
benzínové palivo a tím se hluk rapidně snížil. Po úpravě měly motory, v té době,
výkon neuvěřitelných 165 koní a dokonce je opatřili vodním chlazením

9



s automatickými ventilátory. Na každou nápravu byl určen právě 1 tento motor s tím,
že vnitřní dvojkolí bylo vždy hnací a vnější volné. Jako palivo se používala
lihobenzinová směs. Nádrže měli objem 220 litrů a nacházely se na obou koncích
vozidla, vždy po levé straně strojvůdce. Pokud by náhodou nestačilo množství
natankovaného paliva, je zde i záložní nádrž o objemu 30 litrů.

Motory ale nesloužily pouze pro pohyb jednotky. Také je využívali k pohonu
chladících čerpadel a ventilátoru chladiče kompresoru, který zásobuje brzdový
systém. Při odstavení byl vůz zajištěn mechanickou zajišťovací brzdou.

Celé soustroji navrhl pan Josef Sousedík a plnilo funkci elektrodynamické
brzdy. Účinnost těchto brzd klesala s rychlostí jednotky. Až se rychlost vozidla sníží
na 20 km/h tak se dobržďuje tlakovzdušnou brzdou. Tlakovzdušná brzda byla
narozdíl od zahraničních jednotek typu Bugatti upravena aby působila přímo na
vnitřní strany věnců kol.

Dokonce i jedinečný elektromechanický přenos výkonu byl určen původně pro
automobilovou dopravu. Jeho konstruktérem byl opět pan Josef Sousedík. Jeho
řešení bylo založeno na tom, že k vznětovému motoru byl přidán ještě stejnosměrný
generátor a trakční elektromotor. Když se jednotka rozjížděla nebo se pohybovala
nižší rychlostí, spalovací motor roztáčel stator generátoru a indukovaným proudem
se poháněl elektromotor. Výkon byl tedy přenášený elektricky. Jakmile jednotka
dosáhla rychlosti zhruba 82 km/h došlo k automatickému zapnutí elektromagnetické
lamelové spojky. Tímto procesem se odstavil generátor a výkon motorů byl přenášen
čistě mechanicky hřídelí, bez dalšího převodování. Tento způsob měl Sousedík již
otestován na hybridním automobilu, jež si sám vyrobil.

Ovládání jednotky bylo narozdíl od tehdejších i současných motorových vozů
velmi odlišné. Neznamená to však, že by bylo náročné, ba naopak bylo podle
Sousedíka označováno jako zvláště jednoduché. Díky tomu mohl strojvedoucí dávat
větší pozor na dění na trati.

Obrázek č.8:Podvozek „Slovenské strely” při její renovaci.                          Obrázek č.9: první spuštění nového
(zdroj: slovenska-strela.cz)                                                                           motoru Tatra 68 po již zmíněné

rekonstrukci. (zdroj: youtube.com)
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2.3 Renovace Slovenské Strely

V roce 2018 započala renovace vozu M290.002 „Slovenská Strela”, jenž
dlouhé roky stál před muzeem Tatry v Kopřivnici, jakožto nepojízdný exponát. Vedení
muzea v Kopřivnici a památkáři rozhodli o její renovaci z důvodu dlouholetého
chátrání a opravě v minulosti revoluční technologie.

Rekonstrukce se uskutečnila v Českomoravské železniční opravně (ČMŽO)
v Přerově. Její oprava byla vyčíslena na 50 milionů korun. Největší potíže při
renovaci byly při vybírání správného odstínu vínové barvy. Nakonec odvozena za
pomocí vzorku a vzorníku barev z roku 1935. Druhým největším problémem byl
celkově motor, protože k němu byly dochovány pouze dobové nákresy. Tudíž celkový
vývoj motoru musel být od nuly. Nakonec byl problém vyřešen a motor zprovozněn.

Oficiálně byla rekonstrukce dokončena v roce 2021 firmou AŽD s finanční
pomocí Tatry, která poskytla 40 milionů korun. „Slovenská strela” byla vyhlášena
národní kulturní památkou a z počátku ji uměl řídit pouze jediný člověk. 13. května
2021 poté vlastními silami odjela z Přerova zpět do Kopřivnice, kde byla jako exponát
umístěna do nově postaveného Muzea nákladních automobilů Tatra. Neslouží však
pouze jako muzejní exponát, ale je také vypravována na komerční a nostalgické
jízdy. Mezi takovéto akce patří například i její nedávné účinkování na srazu
motorových vozů v Lužné u Rakovníka, kde si ji návštěvníci mohl prohlédnout.
Bohužel nebyla možnost jít dovnitř z důvodu křehkého interiéru a množství lidí.

Obrázek č.10: Vůz M290.002 v lakovně ČMŽO v Přerově.  Obrázek č.11: Zrenovovaný interiér, který je
(zdroj: slovenska-strela.cz)                                                   naprosto věrný originálu z roku 1936.

(zdroj: olomoucky-denik.cz)

Obrázek č.12: Vůz krátce po dokončené rekonstrukci.(zdroj: railpage.net)
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3. Odkaz Slovenské Strely

V této sekci naší práce se zaměříme na odkaz Slovenské strely, tedy na to, co
po sobě zanechal tento legendární stroj. A to nejen na poli dálkové dopravy, ale i na
poli vývoje nových železničních vozidel a nebo i odkaz v mysli Českých
a Slovenských obyvatel.

3.1 Odkaz v dálkové železniční dopravě

V současnosti je trasa původní Slovenské Strely stále využívána vlaky
Českých Drah a dokonce si myslíme, že je pořád nejrychlejším spojením mezi
Prahou, Brnem a Bratislavou. Tudíž dokud nebude vybudován nový vysokorychlostní
koridor mezi Prahou a Brnem, bude doprava stále nejrychlejší po trase tzv.
Slovenské strely.

Spoj slovenské strely byl také jedním z prvních vysokorychlostních dálkových
spojů, který si svou prestiží a šikovným jízdním řádem vysloužil oblibu u cestujících
na které měl cílit. V té době se každý, kdo chtěl cestovat z Prahy do Bratislavy nebo
naopak, chtěl alespoň jednu část cesty absolvovat ve Slovenské strele. Věříme, že
pokud by byl spoj provozován ve této době ve stejné podobě a se stejnými vozy jako
tehdy, těšil by se stejné oblibě jako před 85 lety.

3.2 Odkaz v podobě kariéry Vagónky Tatra

Slovenské strela, jakožto motorový vůz nám poukazuje na inteligenci
a kreativitu konstruktérů minulého století jenž z motorů původně určené pro
automobily a znalostí z oblasti automobilového průmyslu stvořily, v té době,
superrychlou jednotku s výbornými aerodynamickými vlastnostmi.

Stvoření této jedntoky také začalo kariéru závodu Tatra Studénka, který vznikl
znárodněním vagonky Studénka a jejím zařazením pod národní podnik Tatra. Podnik
byl později přejmenován na Vagonka Tatra Studénka a zaměřil se výhradně na
vlakovou dopravu. Konstrukční inženýři z Tatry poté mohli spolupracovat s inženýry
ze Studénky, a mohli tak vznikat nová a lepší železniční vozidla.

Skvělým příkladem výborné práce Tatry Studénky byly jednotky typu 451, 452
nebo-li „žabotlamy” jenž dojezdily v roce 2018 po neuvěřitelných 54 letech. Dalšími
příklady mohou být motorové vozy řady M 240.0 s přezdívkou „Singrovky”. Tyto vozy
disponovaly motorem Tatra T 930-4 K a byly nasazovány převážně na místní dráhy.
V provozu byly celých 48 let.

Dále jsou tu pak i elektrické jednotky 460 a 560 nebo-li „tornáda”, jenž jezdí
ještě v současnosti na běžných linkách už přes 50 let. I přestože původní životnost
byla původně 10 až 20 let maximálně. Původně byly zamýšleny pro příměstskou
dopravu, ale nakonec našli své uplatnění v dopravě meziměstské. Jednotky 460 už
jsou v provozu pomalu 50 let a jsou provozovány v Moravskoslezském
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a Olomouckém kraji. Jednotky 560 které už jezdí přes 50 let jsou stále provozovány,
ale už pouze jen v Brně.

Z produkce Tatry, pak stojí určitě za zmínku legendární stroj řady M 131.1
„Hurvínek”. Tyto jednoduché a spolehlivé stroje byly nedílnou součástí lokálních drah
v ČSSR v 50., 60. a 70. letech 20. století. Celkově jich bylo vyrobeno 549 kusů. Díky
jejich oblibě pro již předem zmíněné vlastnosti se velká řada z nich dochovala jako
historické vozy.

Obrázek č.13: Jednotka řady 451.0 „Žabotlam”. Obrázek č.14: Jednotka řady 560.0.             (zdroj:
idnes.cz)                                                                          (zdroj: wikipedie.org)

Obrázek č.15: Motorový vůz M131.1                                   Obrázek č.16: Motorový vůz řady M240.0
(zdroj: liberecka-drbna.cz)                                                   (zdroj: wikipedie.org)

3.3 Odkaz v podobě Stříbrného šípu

Motorové vozy M290.0 mimo jiné zapříčinily vznik unikátního projektu
motorového vozu řady M260.0 „Stříbrný šíp”. Tento projekt však postihlo neštěstí,
a tak byl vyroben pouze jediný vůz. Přezdívka „Stříbrný šíp” je odvozena od jeho
rychlosti a jeho červeno-stříbrného nátěru.

Na počátku provozu Slovenských strel řady M290.0, byla v ČSD poptávka po
ekonomických, rychlých a pohodlných vozech. Toto zadání byl vozy řady M290.0
splněno. Proto byla zvažována další objednávka těchto vozů. Byla zde také touha po
konkurenci těchto vozů a jejich možné zdokonalení. Proto ministerstvo železnic
v roce 1937 zadáva firmě ČKD zakázku na výrobu motorového vozu řady M260.0.
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ČKD dokončilo výrobu vozu v roce 1938. Dostal označení M260.001. Na jaře
dalšího roku se poté konaly testovací a předváděcí jízdy. 14.3. 1939 vykonal
prezentační jízdu už jako vůz ČSD. O dva dny později však byl vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava. Na nasazení do provozu si tak musel „Stříbrný šíp” počkat až do
konce války. Po válce u něj byla provedena rekonstrukce motorů a vůz konečně mohl
být nasazen do provozu. V roce 1953 měl vůz podstoupit další rekonstrukci.
Plánované opravy se však neuskutečnily a z vozu se stal sklad na materiály. Ve
zbytku 20. století byl vůz odstaven a pomalu chátral. Teprve až začátkem nového
tisíciletí byly v Chomutově podstoupeny první malé kroky k jeho renovaci. Kompletní
renovací si ale prošel až v roce 2014 v depu Nymburk. V současnosti je využíván na
nostalgické a komerční jízdy.

Po technické stránce je „Stříbrný šíp” aerodynamickým motorovým vozem, při
jehož vývoji byly využity nejmodernější poznatky z automobilového a leteckého
průmyslu té doby. Vůz je vybaven dvěma osmiválcovými spalovacími motory
a šestistupňovou převodovkou. Vůz mohl dosáhnout maximální rychlosti 130 km/h,
tedy stejně jako vozy řady M290.0. Kvůli špatným brzdovým vlastnostem mu však
bylo dovoleno jezdit pouze 90 km/h. Kapacita čítá dohromady 76 cestujících, míst
k sezení bylo ve voze ale jen 64. Ve srovnání s řadou M290.0 by tedy bohužel byl
pro ČSD horší volbou. Přestože měl tento stroj nedostatky, stal se pro svůj elegantní
design stejně velkou legendou, jako jeho předchůdci řady M290.0

Obrázek č.17: Vůz M260.001 jako jediný své řady. (zdroj: wikipedie.org)

Obrázek č.18: Pohled do interiéru samotného vozu, který je ve srovnáním s interiérem „Slovenské strely”
podobný, ale méně přepychový. (zdroj: railpage.net)
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4. Základy pro vysokorychlostní koridor

V této poslední kapitole bude popsán další významný krok ve vývoji dálkové
železniční dopravy v České republice. Je zde totiž popsán projekt týkající se
vybudování vysokorychlostního koridoru na trati Praha-Brno, který by urychlil
dopravu nejen mezi těmito významnými městy, ale i dále na jih za hranice České
republiky.

4.1 Vysokorychlostní spojení Brna a Prahy

Do budoucna je v plánu zásadně urychlit spojení Prahy a Brna. Měl by
vzniknout nový vysokorychlostní železniční koridor, na němž by vlaky měli
přesáhnout rychlost 200 km/h. V současné době je nejvyšší povolená rychlost na
tratích pouhých 160 km/h. Spojení Prahy a Brna by bylo tedy urychleno ze
současných 2h 30 minut pouze na neuvěřitelných 56 minut jízdy. Zároveň by tento
koridor velmi výrazně pomohl i cestujícím, co cestují i dále do Bratislavy. Vlakem
z Prahy do Bratislavy se totiž jezdí stále stejně rychle, jako v dobách Slovenské
strely. Konečná délka trati by měla být pouze asi 200 km.

Stavebně by měl koridor snést rychlost až 350 km/h. V celé její délce včetně
nádraží by měla však určitě snést rychlost alespoň 250 km/h. Průměrná rychlost
vlaků bude ale pouze 220 km/h aby bylo dosaženo 1 hodiny cesty, respektive 56
minut. Jedině tímto způsobem může totiž být zaveden jízdní řád, kdy se oba vlaky
potkají v hlavních přestupních uzlech.

Největším problémem celkové výstavby je současné hlavní hlavní nádraží
v Brně. Hlavním důvodem komplikací je jeho špatná poloha blízko centru města
a fakt, že se nachází na železničním viaduktu. Samotný viadukt není viditelný, ale je
ukryt pod současnou zástavbou okolo tratě. Brno už má však plány na nové
a moderní nádraží. Nacházelo by se v oblasti současného Dolního nádraží mezi
městskými částmi Trnitá a Komárov. Při stavbě nádraží by se počítalo s výstavbou
celé nové čtvrti pro 15 000 obyvatel. Dokonce by bylo od současného Hlavního
nádraží vzdáleno pouze 2 kilometry.

Co se týče nasazovaných lokomotiv, tak se počítá s návratem „Pendolín” řady
680 a současných railjetů rakouského výrobce Siemens. Tyto lokomotivy už totiž
disponují požadovaným výkonem na dosažení vysokých rychlostí, pouze jim to zatím
na české železnici nebylo umožněno. Je to tedy nejlepší možností pro České dráhy,
jelikož nebude třeba nakupovat zcela nová vozidla.

Obrázek č.19: Pravděpodobná podoba
nového Brněnského hlavního nádraží.
(zdroj: benthemcrouwel.com)
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Závěr:
V naší práci byla shrnuta a podrobněji popsána důležitá fakta a souvislosti

týkající se onoho pověstného spoje a motorového vozu. Samotná řada M290.0 je
totiž s expresním spojem Praha-Bratislava velice úzce spjata. A to nejen vzájemným
odvozením názvů, ale i ve spoustě jiných ohledech. Řada M290.0 totiž svým
luxusním a pohodlným provedením dokázala popularizovat tento rychlíkový spoj.
Dokládají to slova pamětníků, kteří vzpomínají na Slovenskou strelu s velkou
nostalgií a respektem.

Nejen pamětníci však mají zájem o nově zrekonstruovaný exponát. Železniční
nadšenci z celé České republiky, včetně nás, tuto výjimečnou událost oslavovali
a nemohli se dočkat až si na nějaké z nostalgických akcí budou moci tento stroj
prohlédnout na vlastní oči. Dokládá to i fakt, že na první takovéto akci, konkrétně
Srazu motorových vozů v Lužné u Rakovníka, se dorazilo podívat nespočet lidí.
Odpovědi návštěvníků této akce na otázku: „Jaký je váš favorit z vystavených vozů?”
byla ve většině případů stejná. Byl to samozřejmě motorový vůz M290.0.

Tato popularita dokazuje, že tehdejší Vagonka Tatra vyrobila stroj, který svou
předurčenou roli zvládl splnit. Díky tomu, že to byl jeden z prvních expresních spojů
v Československu, poskytl ČSD důležitá data týkající se provozu podobných spojů.
Například poskytl data týkající se poptávky po spoji, v jakých společenských vrstvách
se nachází nejčastější cestující a tedy jak nastavit cenu jízdenek. Věříme, že některé
tyto informace přispěli k vývoji dálkové železniční dopravy a pomohly utvořit úroveň
rychlíků a expresů do dnešní podoby.

Touto prací bylo poukázáno na důležitost stroje v rozvoji dopravy v Česku
a Slovensku. Také doufáme, že byl rozšířen odkaz Slovenské strely dále do
povědomí lidí. Když jsme se totiž ptali našich vrstevníků, před kterými jsme pojem
Slovenská strela nikdy nezmínili, zjistili jsme, že většina z nich o ní nikdy neslyšela.
Vzhledem k důležitosti pro železnici a faktu, že se nyní jedná o národní kulturní
památku, bychom tedy byli rádi, pokud by tento pojem byl rozšířen i do současné
generace, a to tak, aby se na tento skvělý výtvor minulého století nikdy
nezapomnělo.
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