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Exkurze do výroby 
 

Výroba tlumičů s vlastním vývojem, včetně 

servisních a opravárenských služeb, započala v 

roce 1983. Díky technickému know-how  a 

moderním technologiím pro strojní obrábění se 

společnost stala dominantním dodavatelem nejen 

hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, 

ale i výrobcem přesných strojních součástí.  

Základní výrobní program tvoří pět typových řad 

hydraulických tlumičů, kterými je možno pokrýt 

kompletně veškeré požadavky na tlumení podvozků kolejových vozidel. Jednotlivé výrobkové 

řady se od sebe liší jak svým použitím, tak i užitnými vlastnostmi.  

Všechny tlumiče jsou vyráběny stavebnicovým způsobem 

s velkou škálou rozměrů, požadovaných tlumicích sil a 

koncových úchytových prvků na vozidlo. Kromě uvedených 

základních pěti typových řad má firma ve svém výrobním 

programu i speciální tlumiče, vhodné i pro extrémně nízké 

zástavby podvozků nízkopodlažních tramvají nebo tlumiče 

s inteligentní funkcí 

určování své přesné 

polohy pohybu pístnice 

v reálném čase, které 

zároveň dokážou 

komunikovat s řídící 

jednotkou kolejového 

vozidla.  

 

Exkurze s názvem „Jak se rodí tlumič“ je přizpůsobena věku a zaměření účastníků. Program 

začíná úvodní prezentací, následuje prohlídka provozů se závěrečným malým kvízem. 

 

Doba trvání exkurze: 45 min.  

Cena exkurze: 40 Kč/os. 
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Muzeum hornictví a energetiky Oslavany 
 

Muzejních expozice, důlní chodby a další exponáty jsou umístěny v jižním 

křídle oslavanského zámku. Prohlídky s odborným výkladem zajišťuje 

Vlastivědný spolek.  

Co všechno návštěvníci muzeí na zámku v Oslavanech mohou shlédnout:  

Základ tvoří hornictví a energetika. Expozice hornictví ukazuje historii 

vzniku uhlí, vzorky zdejšího uhlí i doprovodných nerostů, historii těžby 

uhlí, přehled dolů v revíru, nejvýznamnějších důlních děl a nejznámějších 

šachet s modely zbýšovského dolu Antonín a oslavanského dolu Kukla, dokumentuje 

rodokmen těžařského rodu Müllerů, dále báňská záchranná služba a její vybavení a mnoho 

dalších zajímavých exponátů. 

Expozice energetiky začíná historií První přespolní velkokapacitní elektrárny Oslavany, 

oslavanská tepelná elektrárna od roku 1913 až 

1993, maketa elektrárny, průběh elektrifikace 

Brněnska – na mapě okresu Brno-venkov si 

mohli návštěvníci zjistit, ve kterém roce byla 

jejich obec elektrifikována a prohlédnout si 

mnoho dalších zajímavých fotografií a exponátů. 

Naprosto výjimečná je část dochovaného velínu 

elektrárny z roku 1940 s provedenou simulací 

jeho činnosti. 

Návštěvníci mohou shlédnout také tyto expozice: 

„Historie Oslavan a jejich osobností“, „Historie prvního ženského 

cisterciáckého kláštera na Moravě z roku 1225 a od 16. století majitelů a 

stavitelů oslavanského renesančního zámku s prohlídkou vstupního 

portálu do původní trojlodní basiliky a kněžiště a prohlídkou zámecké 

kaple a další expozice „Příroda oslavanska“, minerály a nerosty rosicko-

oslavanské uhelné pánve, geologie, archeologie a další expozice 

„Historie řemesel v Oslavanech“, z větší části věnované kamenictví a 

významnému světovému ornitologovi a archeologovi Václavu Čapkovi – oslavanskému 

rodákovi.  Nově je zde umístěn výstava „Kuchyně našich babiček“.  

V přízemních prostorách zámku si pak návštěvníci mohli prohlédnout skvělou expozici 

hasičské techniky s unikátními historickými exponáty, kterou vybudovali oslavanští hasiči. 

Doba trvání prohlídky: 45-60 min. / doprava pěší chůzí 20 min. 

Cena exkurze: 40 Kč/os 


