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Pozvánka na rozlou čení se Slovenskou strelou  

Vážení zástupci médií, 
 
zveme Vás na rozlou čení se Slovenskou strelou v pátek 31. 8. 2018 od 10  hodin p řed 
Technickým muzeem Tatry v Kop řivnici. 
 
Legendární vlaková souprava Slovenská strela v páte k 31. 8. 2018 opustí své 
dosavadní stanovišt ě před Technickým muzeem Tatra v Kop řivnici. Bude p řevezena 
do Hranic, kde v p říštích dvou letech podstoupí kompletní opravu. Zpát ky se vrátí po 
vlastní ose a vlastní silou. Její ´domovskou stanic i´ se stane speciální pavilon p řed 
nově vybudovaným muzeem automobil ů Tatra. 
 
Novináři mají možnost být přítomni celému procesu nakládky, který začne u Technického 
muzea Tatry v Kopřivnici v pátek 31. 8. 2018 cca od 8 hodin. V 10 hodin proběhne slavnostní 
rozloučení se Slovenskou strelou za účasti zástupců MS kraje, města Kopřivnice, společnosti 
TATRA TRUCKS a společnosti ČMŽO, která bude dvouletou rekonstrukci ve svých dílnách 
v Hranicích na Moravě realizovat.  Novináři mají možnost dokumentovat celý průběh akce a 
pokládat účastníkům dotazy. 
 
Společnost TATRA TRUCKS získala na začátku letošního roku dotaci v hodnotě téměř 80 
milionů korun na rekonstrukci vlakové soupravy Slovenská strela. Ta bude po renovaci 
vystavena ve vlastním depozitáři před novým muzeem automobilů Tatra v Kopřivnici. 
Celkové náklady projektu včetně výstavby depozitáře jsou vyčísleny na 118 milionů korun.  
 
Přesunem soupravy do Hranic bude zahájen projekt Návrat Slovenské strely na koleje. 
Souprava bude po restaurování provozuschopná a při zvláštních příležitostech bude vyjíždět 
z nového depozitáře na železnici. 
 
Organiza ční pokyny: 
Místo: Technické muzeum Tatra, Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice 
 
Časový harmonogram p řepravy Slovenské strely: 
V pátek 31. 8. v 7 hodin bude uzavřena ulice Záhumenní od kruhového objezdu ulice 
Obránců Míru po odbočku do ulice Na Drahách. V 8 hodin se očekává příjezd přepravního 
speciálu kolejových vozidel ve složeném stavu. Poté proběhne jeho technická příprava a 
nastavení na potřebnou délku k přepravě vlakové jednotky. Bude následovat nakládka a 
upevnění Slovenské strely na přepravní speciál. Přibližně mezi 12 a 13 hodinou se 
předpokládá výjezd od stojánky Slovenské strely před Technickým muzeem Tatra a odjezd 
z Kopřivnice. Přibližně mezi 14 a 15 hodinou je předpokládaný příjezd do ČMŽO Hranice, 
kde následně proběhne vykládka vlakové soupravy. 
 
 



 

O Slovenské strele 
Jde o čtyřnápravový motorový vůz, který byl vyroben v roce 1936 v kopřivnické Tatře pouze 
ve dvou kusech a ve službách Československých státních drah nesl řadové označení M 
290.0. Tovární typové označení motorového vlaku je Tatra T 68 a dle spoje z Bratislavy do 
Prahy, na němž jezdil, dostal přezdívku Slovenská strela. Do pravidelného provozu byl 
motorový vůz uveden 13. července 1936. Jízdní doba Slovenské strely byla 3 hodiny a 20 
minut včetně zastávky v Brně, která trvala 3 minuty.  
 
OTATRA TRUCKS a.s.   
Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou 
automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě 
standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům 
zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka 
TATRA TRUCKS zaměstnává více než 1200 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném 
podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Obrat 
TATRA TRUCKS za rok 2017 byl 6,3 miliardy Kč a hospodářský výsledek 556 miliónů Kč. 
Tatra v roce 2017 prodala 1338 vozidel.  
 
Kontaktní osoba : Daniel Potocký, tel.: 778 216 115, e-mail: daniel.potocky@pppartners.cz  
 
 
Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s. 
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