
Srdcem expozice je kolekce československých automobilů Tat-
ra, Praga, Aero, Z a Škoda. Výjimečné postavení v našem muzeu 
mají unikátní vozy značky Wikov vyráběné v nedalekém Prostě-
jově v továrně na zemědělské stroje Wichterle & Kovářík, kte-
rých se celosvětově dochovalo pouze do cca 50 kusů. Pro svou 
kvalitu, spolehlivost a technickou pokrokovost se vozům Wikov 
přezdívalo Rolls Royce československých automobilů. VETE-
RAN ARENA se v roce 2013 stane největším světovým muzeem 
automobilů Wikov. 

Milovníci historických motocyklů se mohou těšit na značky 
Jawa, Praga, ČZ a další. Celkový počet vystavených exponátů 
včetně automobilů, motocyklů, benzínových stojanů, podvoz-
ků, motorů, stabilních motorů a ukázky renovace je kolem 160 
kusů. Expozici automobilů doplňují dvě nové technické výstavy: 
historické radiopřijímače a historické telefony.

EXPONÁTY
V naší sbírce naleznete mnoho unikátních automobilů, např.:
TATRA 17 Sport | TATRA 75 Sport Bohemia | TATRA 87 1940 | 
WIKOV 40 Tudor 1937 | WIKOV 35 1933 | WIKOV IV Prototyp | 
WIKOV 28 Limuzína | WIKOV 35 Limuzína | WIKOV 40 Sport | 
PRAGA Mignon | PRAGA Alfa | PRAGA Golden | PRAGA Piccolo 
Sodomka | PRAGA „Vorvaň“ | Z-4 II. série | Z-4 V. série 1936 | 
Z-18 Sport | ŠKODA 422  a další...

V NOVÝCH PROSTORECH 
je umístěna výstava historických radiopřijímačů od nejmenších, 
tedy krystalových, až po velké skříňové radiopřijímače. Jedná se 
o největší výstavu historických rádií v ČR.

Muzeum si klade za cíl připomenout technický věhlas a proslu-
lost československého předválečného automobilového průmys-
lu. Atraktivita a výjimečnost prostředí muzea je zajímavá pro 
pořádání různých společenských akcí. Muzeum je vybudováno 
v moderním, strohém architektonickém stylu s cílem podtrh-
nout historickou eleganci automobilů. 

Projekt muzea  VETERAN ARENA je zajímavý  svým zaměřením 
také na mladou generaci, rodiny, školy a milovníky automobilů.

V prostoru muzea naleznete také stylovou kavárnu, kde se ná-
vštěvníci mohou občerstvit a doplnit síly nebo zakoupit upo-
mínkové předměty, jako jsou pohlednice, plakáty, odznaky nebo 
turistické známky související s vystavenými exponáty. Pro ná-
vštěvníky je také vyhrazeno parkoviště s kapacitou 50 míst.

www.veteranarena.cz

Muzeum
historických automobilů

Olomouc

MUZEUM    KAVÁRNA    GALERIE

VETERAN ARENA

Tel.: +420 585 157 438
E-mail: info@veteranarena.cz
GPS Loc: 49°36´14.894“N

 17°16´36.177“E

Otevírací doba:
Út – Ne 10:00 – 17:00

(od 1. dubna – 30. listopadu)
 včetně státních svátků

Technická pauza: prosinec – březen

Sladovní 103/3
779 00 Olomouc
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Muzeum historických automobilů a motocyklů v Olomouci pořádá největší výstavu 
historických rádií a gramofonů v České republice. Vystaveno cca 600 ks historické 

techniky od všech předních světových výrobců, včetně československých.

HISTORICKÁ RÁDIA
20. – 60. léta 20. století

Naladte se na staré vlny...



Největší výstava historických rádií v ČR.

Výroba sdělovací techniky  

a radiotechniky na našem území

Radio a televize

Pražský Radiojournal zahájil vysílání pro veřejnost v roce 1923 
z legendárního stanu na kbelském letišti a Československo se 
tak stalo jednou z prvních evropských zemí s rozhlasovým vy-
síláním. I zde si stát tvrdě držel ingerenci a vlastní pořízení ra-
diopřijímače bylo jednodušší, než vyřízení koncese k založení 
radiofonní stanice, k čemuž bylo potřeba získat povolení od mi-
nisterstva pošt a telegrafů. Přesto se rozhlas stal prakticky přes 
noc fenoménem, jehož dosah a celospolečenský vliv lze dnes jen 
obtížně srovnat např. s počítači nebo internetem. Každý chtěl 
mít ten zázrak a poslouchat doma na sluchátka rádio, každý 
chtěl být radioamatérem. Radioamatérství (rozuměj: proniknutí 
do tajů rádia korunované stavbou vlastního přijímače a násled-
né lovení vysílacích stanic v éteru) se stalo natolik masovou zá-
ležitostí, že např. okolo roku 1930 vycházelo v Československu 

více než dvacet odborných časopisů zaměřených na populární 
radiotechniku; mimo to existovalo nepřeberné množství brožu-
rek a knížek typu Rádio levně, snadno a rychle. Nejjednodušším 
přijímačem byla krystalka, zařízení sestávající z cívky, konden-
zátoru a krystalu leštěnce olověného (galenitu). S kvalitními 
sluchátky, dobrou drátovou anténou a uzemněním umožňovala 
krystalka příjem rozhlasu bez jakéhokoliv zdroje elektřiny.

Bouřlivý rozvoj rozhlasu a obrovská poptávka samozřejmě ini-
ciovala vznik profesionálních obchodních a výrobních podniků, 

vzpomínek pracovníků Radiotechny: v létě v továrně pracovali 
vývojáři a na podzimních Pražských vzorkových veletrzích firma 
představila kolekci pro následující rok, zpravidla čtyři až pět typů 
od levného lidového po luxusní mnohaelektronkové strojovny, je-
jichž cena se blížila třetině tehdejší ceny automobilu. Poté přišla 
na řadu výroba, z větší části ženy, kterým skončily zemědělské 

zabývajících se dovozem, výrobou a prodejem rozhlasových 
přijímačů. První sériově vyrobené přístroje na našem trhu byly 
americké (tam bylo postavení rozhlasu a rádiového průmyslu 
naprosto odlišné od situace v Evropě), francouzské a německé. 
Vznik vlastního radioprůmyslu však na sebe nedal dlouho čekat. 
Již v polovině 20. let zahájily výrobu přijímačů firmy Radioslavia 
v Praze, legendární Myslík – Hyršovský (později Zenit) v Pře-
louči, a pražská Elektra spustila produkci elektronek zn. Mars 
vlastní konstrukce. Radio-oddělení vznikla i u tradičních výrobců 
telekomunikační techniky a na trhu se tak objevily první přijíma-

če z Telegrafie, Telektry nebo od kolínských Prchalů. To, že byl 
čs. trh opravdu zajímavý, dokazuje průnik světových značek: od 
počátku 30. let zahajuje provoz závod na výrobu přijímačů akc. 
spol. Philips v Praze, do přeloučské firmy Zenit vstupuje němec-
ký Telefunken a vzniká firma Radiotechna, v Kolíně se etabluje 
továrna Modrý Bod jako závod fy. Blaupunkt, v Bratislavě ote-
vírá radiovýrobu budapešťský Tungsram. Na trhu však operují 
i ryze tuzemští hráči: úspěšnou produkci rádií spouští pražská 
Mikrofona bratří Knotkových, Severočeská továrna elektroměrů 
Emanuela Poppera v Čakovicích, v obchodech se objevují výrob-
ky pražských firem Radio Havel, Sigma Ing. Szathmáryho, Titan, 
Eta, Bezdra, Radio Flos, Floriphon, Corona a dalších. V Pardu-
bicích pracuje družstvo Jiskra. Významné centrum radioprů-
myslu vzniklo také v Brně, kde sídlí úspěšné závody IRON, REL 
Electrum a Markofon. Celá řada malých firmiček vzniká a zaniká, 
přičemž stačí obohatit trh třebas jen jediným typem přijímače. 
Radiosoučástky dodávají firmy Always, Elektrotechna a další.

Uspět na trhu opravdu nebylo jednoduché. Většina zapojení byla 
chráněna patenty. Navíc se k nám dovážely přístroje mnoha re-
nomovaných zahraničních výrobců. Tón udávaly pochopitelně 
jedničky na trhu a věční rivalové, pražský Philips a přeloučská 
Radiotechna. Bylo nemyslitelné vyrábět jeden typ rádia déle než 
jednu sezónu. To, jak vypadal výrobní cyklus, známe naštěstí ze 

práce; výroba běžela naplno do dubna až května, kdy byl výrob-
ní program ukončen a u svých rýsovacích prken zůstali pouze 
vývojáři. Není bez zajímavosti, že Radiotechna od mateřského 
Telefunkena nepřejímala konstrukce přijímačů, naopak v mnoha 
případech využíval mateřský závod v Hannoveru přeloučskou 
konstrukci i pro své potřeby. Pražský Philips sice vyráběl přijí-
mače převzaté z Eindhovenu, ale řada typů se vyráběla pouze 
v Praze, dokonce i na vývoz do Skandinávie. Je zřejmé, že za 
těchto podmínek byla situace drobných výrobců nesmírně těž-
ká. Prodej využíval vysoce promyšlené marketingové tahy, pro 
rádiový průmysl pracovali nejlepší výtvarníci a designéři. Tváře-
mi Radiotechny byli Voskovec s Werichem…

Po roce 1945 byly všechny významné radiotovárny znárodněny 
a začleněny do n. p. Tesla. Ještě nějakou dobu běžela výroba 
podle výrobních programů původních firem, ale po roce 1950 už 
na náš trh míří výrobky výhradně vlastní konstrukce Tesly; budiž 
řečeno, že zpravidla dosti zdařilé a technicky na výši; dědictví po 

znárodněných firmách – nejen technické, ale i personální – bylo 
skutečně velkolepé. Znárodnění se vyhnuly pouze malé podniky 
Bezdra, Corona a Jiskra Pardubice. Zatímco první dva nepřeži-
ly komunistický převrat v r. 1948, Jiskra vyráběla v omezeném 
rozsahu rádia ještě počátkem 60. let.

V roce 1953 zahájila pravidelné vysílání Československá televi-
ze. Byl to úspěch a podobně jako s rozhlasem, i s televizí díky 
tomu zůstane navždy Československu místo mezi průkopníky 
televize. Budiž řečeno, že kdyby Rudá armáda v r. 1946 neza-
bavila původně německou vývojovou základnu televize v Desné 
a během typicky po vojensku organizovaného drancování její vy-
bavení nezničila, bývali bychom měli televizi ještě o několik let 
dříve. Tesla tedy zahájila výrobu televizních přijímačů a v roce 
1957 byl uveden do provozu na zelené louce postavený závod 
na výrobu televizních přijímačů Tesla Nižná nad Oravou; to už je 
však jiná pohádka…
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Projekt muzea  VETERAN ARENA je zajímavý  svým zaměřením 
také na mladou generaci, rodiny, školy a milovníky automobilů.

V prostoru muzea naleznete také stylovou kavárnu, kde se ná-
vštěvníci mohou občerstvit a doplnit síly nebo zakoupit upo-
mínkové předměty, jako jsou pohlednice, plakáty, odznaky nebo 
turistické známky související s vystavenými exponáty. Pro ná-
vštěvníky je také vyhrazeno parkoviště s kapacitou 50 míst.

www.veteranarena.cz

Muzeum
historických automobilů

Olomouc

MUZEUM    KAVÁRNA    GALERIE

VETERAN ARENA

Tel.: +420 585 157 438
E-mail: info@veteranarena.cz
GPS Loc: 49°36´14.894“N

 17°16´36.177“E

Otevírací doba:
Út – Ne 10:00 – 17:00

(od 1. dubna – 30. listopadu)
 včetně státních svátků

Technická pauza: prosinec – březen

Sladovní 103/3
779 00 Olomouc

H
la

vn
í p

ar
tn

eř
i:

P
ar

tn
eř

i:

Muzeum historických automobilů a motocyklů v Olomouci pořádá největší výstavu 
historických rádií a gramofonů v České republice. Vystaveno cca 600 ks historické 

techniky od všech předních světových výrobců, včetně československých.

HISTORICKÁ RÁDIA
20. – 60. léta 20. století

Naladte se na staré vlny...


