
Základ stálé muzejní sbírky tvoøí výrobní program továrny na 
gramofony Tesla Litovel od roku 1949, kdy se v prostorách bývalé 
výrobny èokolády LIBO pøestala vyrábìt èokoláda a cukrovinky. 
Výroba zde byla sdružena z rùzných malovýrobních dílen z celého 
Èeska, nejvíce z podniku Køižík Brno. Samotná výroba byla zahá-
jena 1.4.1949 a podnik byl zaøazen do svazku Gramofonových 
závodù spoleènì s dalšími podniky (Supraphon, VÚZOT nebo 
Gramoedicí) a pracoval pod názvem Køižík Litovel.

Výroba se rozbíhala s obrovskými komplikacemi. Nìkteré 
pøístroje byly pøevedeny z firmy Zaorálek, motorky z firmy BETA. 
Na výrobì se podílela skupina zamìstnancù jednak místních,       
tak i èást, která zde pøišla pracovat z firmy Køižík Brno.

Od 1. èervence 1952 byl potom pøeveden do národního pod-
niku Gramofonové závody Praha, Gramozávod. V tuto dobu  se zde 
vyrábìly gramopøístroje H 13 již se tøemi rychlostmi a nahradily 
tak spoleènì i s výrobou nových gramofonových desek zastaralé 
jednootáèkové gramopøístroje na 78 otáèek. Zmìna otáèek byla 
provádìna pomocí stupòovité kladky nového motorku MT5           
a pøenosky PS 16 s vymìnitelnými hlavièkami, jak pro šelakové 
desky, tak také již pro dlouhohrající vinylové gramofonové desky.
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Z Loštických obèanù se na vývoji gramofonù
podíleli pøedevším tito:

Ing. Miroslav  Šafáø  -  vedoucí vývoje gramofonù
Ing. Jiøí Tincl  -  vývojový pracovník
Jiøí Horák  -  mistr montáže
Jindra Šilperská  -  pracovnice prvovýroby
Ing. Jiøí Špièka  -  pracovník vývoje
Bedøich Bøunda  -  vedoucí údržby nástrojù

Návštìvní hodiny Muzea •V•A•V•

kvìten, èerven a záøí:  vždy v sobotu  09 - 16 hod.
èervenec a srpen:  mimo pondìlí  09 - 16 hod.

Vstupné

dospìlí a dìti nad 15 rokù:  30 Kè
rodinné vstupné 2+2:  50 Kè

dìti a invalidní osoby:  zdarma 

Kontakt

tel.:  603 275 318
e-mail:  plasty-vyroubal@plasty-vyroubal.cz

Olomoucká 159 • Loštice

V Lošticích je možné také navštívit:

Muzeum Olomouckých tvarùžkù
Památník Adolfa Kašpara

Židovskou synagogu



Další technický rozvoj gramofonù byl ovlivnìn rozšíøením 
stereofonních záznamù a reprodukce zvuku. Závod potøetí mìní 
svùj název a dostává se tak k 1.7.1960 do skupiny závodù Tesla jako 
závod Tesla Valašské Meziøíèí pod VHJ Tesla Bratislava. Od r. 1962  
je pak delimitován do VHJ Pardubice a pozdìji byl delimitován   
pod názvem Tesla Litovel GØ a nakonec si ustálil svùj koneèný 
název od r. 1969 jako TESLA Litovel n.p.

Výroba gramopøístrojù dostala novou nosnou typu HC10         
a pøenoska mìla novou keramickou vložku VK311. Byla vypuštìna 
rychlost 78 otáèek/min. a vožka mohla mít jen jeden mikro hrot. 
Nosným motorkem pohonu se  stal motorek M101, který nahradil 
motorek MT6. Také v zesilovaèi bylo pùvodní elektronkové zesílení 
již nahrazeno tranzistory.

Byla ukonèena proto výroba gramofonových mìnièù, 
bateriových pøístrojù a do výroby pøístrojù bylo zavedeno mnoho 
plastových dílcù pøedevším pro dodávky pro zahranièní firmu 
Perpetum Ebner z Holanska.

V únoru 1972 pøekroèila produkce gramofonù 4 000 000 ks.  
Do výroby se dostal nový magnetický snímaè vložka VM2101, 
tranzistory nahradily v zesilovaèích integrované obvody.

Také pohon dostal integrovaný synchronní motor a pohon 
obstarával již øemínkový pøevod na mezitalíø.Dále byly do výroby 
zaøazovány nové výrobky spotøební elektroniky. Šlo o radio-
magnetofon A5, automobilový pøehrávaè mag. páskù, ostøikovaèe 
pøedních skel automobilù a také výrobky pro potøebu složek 
ministerstva vnitra a celá øada reproduktorových skøíní.

Hlavní nosnou páteøí se staly gramopøístroje HC14 a HC15 
vèetnì kombinace NZK145, kterou tvoøil gramopøístoj øady 14       
a kazetový magnetofon dodávaný z Maïarska. Souèasnì se do 
výroby dostal pøístroj MC600G který spoleènì se stereofonní 
radiem z Tesly Bratislava a stereofonním magnetofonem z Tesly 
Pardubice tvoøily hudební soupravu.

Jakost a kvalita pøístrojù nadále stoupala a vlajkovým pøíst-
rojem se stává pøístroj NAD 5120 pod tuzemským oznaèením 
NC470. Souèasnì se také pøistupuje na nátlak trhu k montáži CD 
pøehrávaèù s firmou Philips pod oznaèením MC911.

Podnik již zamìstnává na 1 800 zamìstnancù a to jak v hlavním 
závodì v Litovli, tak i v poboèných provozovnách ve Støemeníèku, 
Hrušovanech. Pro podnik jsou vyrábìné nìkteré díly v JZD Hvozd, 
ve Službách Unièov a VOZ Štìpánov. V r. 1990 pøedstavuje jeho 
roèní produkce na 131 470 kusù gramofonù .

Historie vývoje gramofonové techniky a výroby gramofonové desky.

Nìkteré pøístroje støední tøídy gramofonù.

Doplòková kolekce kamer a promítaèek podniku Meopta Pøerov.
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