
VETERAN ARENA - VÍCE JAK 160 EXPONÁTŮ
Muzeum historických automobilů v Olomouci VETERAN ARENA 
je největší, soukromé, veřejně přístupné muzeum svého druhu 
v České republice. Srdcem sbírky jsou automobily českosloven-
ské předválečné výroby, zejména Tatra, Wikov, „Zetka“, Praga, 
Aero a Škoda. V našem muzeu můžete od roku 2011 shlédnout 
unikátní automobily WIKOV vyráběné v nedalekém Prostějově, 
kterých se dochovalo celosvětově pouze do cca 22 kusů. VETE-
RAN ARENA bude jediné muzeum na světě, kde uvidíte největší 
ucelenou kolekci unikátních vozů značky WIKOV na jednom mís-
tě. Milovníci historických motocyklů se mohou těšit na značky 
JAWA, PRAGA, ČZ a další. Celkový počet vystavených exponátů 
včetně automobilů, motocyklů, benzínových stojanů, podvozků, 
motorů, stabilních motorů a ukázky renovace je kolem 160-ti 
kusů.

EXPONÁTY
V naší sbírce naleznete mnoho unikátních automobilů, např:
TATRA 17 Sport | TATRA 75 Sport Bohemia | TATRA 49 | TAT-
RA 13 | TATRA 97 | WIKOV IV Prototyp | WIKOV 28 Limuzína | 
WIKOV 35 Limuzína | WIKOV 40 Sport | PRAGA Grand | PRA-
GA Golden | PRAGA Piccolo Sodomka | PRAGA „Vorvaň“ | Z-18 
Sport | ŠKODA Popular 1100 a další...

GALERIE UMĚNÍ
V galerii umění jsou několikrát ročně pořádány prodejní výstavy 
význačných českých umělců, malířů, sochařů a sbírek technic-
kých kuriozit.

VETERAN ARENA
Muzeum si klade za cíl připomenout technický věhlas a proslu-
lost tehdejšího československého předválečného automobi-
lového průmyslu. Atraktivita a výjimečnost prostředí muzea je 
zajímavá pro pořádání konferencí a různých společenských akcí. 
Muzeum je vybudováno v moderním, strohém architektonickém 
stylu s cílem podtrhnout historickou eleganci automobilů. Pro-
jekt muzea VETERAN ARENA je zajímavý svým zaměřením také 
na mladou generaci, rodiny, školy a milovníky automobilů. 

V prostoru muzea naleznete také stylovou kavárnu s 60-ti mís-
ty, kde je instalovaná expozice historických rádií. Návštěvníci se 
zde mohou občerstvit a doplnit síly nebo zakoupit upomínkové 
předměty jako jsou pohlednice, plakáty, odznaky nebo turistické 
známky související s vystavenými exponáty. Pro návštěvníky 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. 4. - 30. 9.)

Otevírací doba mimo sezónu:
St - Ne 10:00 - 17:00

(od 1. 10. - 30. 11. a od 1. 2. - 31. 3.)

Technická pauza: prosinec - leden

Sladovní 103/3
779 00 Olomouc
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Největší výstava historických telefonů v ČR

Muzeum Veteran Arena Olomouc
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Historických telefonů

Výstava probíhá od 26. 7. 2011 do 30. 11. 2012
Veteran Arena, Muzeum historických automobilů

Sladovní 103, 779 00, Olomouc - Chválkovice



Jak se telefonovalo

Telefon – míněn ten mobilní – je dnes natolik běžnou součástí 
našeho života, že jej ani nevnímáme jako malý zázrak techniky, 
kterým nesporně je. Jsme stále dosažitelní, odkudkoliv a kdyko-
liv si zavoláme komukoliv, kdo má svůj přístroj zrovna zapnutý 
a je v dosahu signálu, třebas na druhý konec světa. Telefonovat 
lze prostřednictvím internetu i klasicky po pevné lince, po drá-
tě, tedy tak, jak to bývalo kdysi. Pojďme tedy sledovat telefonní 
dráty do minulosti, až tam, kde se zrodil vynález, který změnil 
civilizaci: telefon.

Slovo telefon je řeckého původu a doslovně přeloženo znamená 
„dálkomluv“. Pro vynález pana Alexandra Grahama Bella, ame-
rického učitele hluchoněmých s hlubokým amatérským zájmem 
o fyziku a elektrotechniku, představený veřejnosti poprvé v roce 
1876, se vžil poměrně rychle. Skoro stejně rychle ovšem nový 
přístroj dokázal, že není jen zábavnou technickou hračkou, jak 
mnozí „odborníci“ předpovídali, ale velmi užitečným pomocní-
kem, a tak začalo jeho vítězné tažení světem. Záhy vznikl také 

samostatný technický obor telefonie, jemuž se od počátku vě-
novala řada významných osobností vědy a telefon byl průběžně 
zdokonalován tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám. Po svém 
předchůdci, Morseově telegrafu čili „dálkopisu“, šlo o druhý vý-
znamný a veleúspěšný vynález, využívající k přenosu informace 
elektřinu.

Do Evropy si nový vynález našel cestu rychle: už v roce 1877 
jej přivezl A. G. Bell osobně. V Berlíně se s telefonem seznámil 
Werner von Siemens a v tomtéž roce vznikla i první linka v Ně-
mecku. V roce 1881 pak vstoupil telefon do Čech: vznikly první 

Okamžitě po převratu v roce 1918 vznikla silná poptávka po tele-
fonních službách. Československo bylo postaveno před úkol zce-
la změnit, či spíše od základu přebudovat telefonní a telegrafní 
síť, která byla díky létům válečného nedostatku silně zanedbaná, 
kapacitně zcela nevyhovující a orientovaná geograficky na Vídeň 
a Budapešť, takže v zásadě neumožňovala spojení ve směrech 
potřebných pro samotné řízení a správu nového státu. K tomu 
se přidružil tlak privátní sféry na rozvoj telefonizace, doposud 
přísně regulované ve prospěch státních institucí. V zemi nebyla 
na rozdíl od Německa či Rakouska jediná automatická telefonní 
ústředna! Od počátku po vzoru okolních zemí ingerenci nad te-
lekomunikacemi pevně uchopil stát, který zákonem svěřil vládu 
nad tímto strategickým oborem poštovní správě. Jak vypadala 
reálná situace dokazuje fakt, že ještě několik let po vzniku ČSR 
byly z kapacitních důvodů zcela vyloučeny soukromé meziměst-
ské hovory; meziměstské spojení sloužilo výhradně pro potřeby 
státu, armády a podobných institucí.

Slibně se rozvíjející telefonizaci civilního života v Českosloven-
sku sice poněkud zbrzdila léta po nástupu komunismu a přizpů-
sobení telekomunikací potřebám mocenské nomenklatury, ale 
pokrok nešlo zastavit. Automatizace telefonní sítě pokračovala, 
přibývalo i automatických meziměstských tras a o své půvab-
né dřevěné manuální ústředny s padacími klapkami přicházely 
i venkovské pošty. Poslední manuální místní ústředna veřejné 
sítě byla nahrazena automatickou v roce 1990 a tím zaniklo po-
volání „slečen z centrály“. Vzdušná telefonní vedení, která dříve 
ukazovala cestu podle kdejaké venkovské silničky, začala z kra-
jiny rychle mizet. Romantiku starých časů vystřídal rytmus nové 
doby: elektronické ústředny, nástup mobilní sítě NMT, po ní ny-
nější GSM, datové přenosy… Ale to už je jiná pohádka.

telefonní linky v Praze, Ledvicích a Raspenavě. O rok později 
zahájila provoz první pražská telefonní ústředna – samozřejmě 
manuální – a roku 1883 už fungovaly telefonní sítě s ústřednami 
v Brně, Plzni a v Liberci. Byly samozřejmě navzájem nepropo-
jené, na meziměstská spojení bylo nutno ještě počkat do roku 
1886, kdy byl uskutečněn první meziměstský hovor mezi Brnem 
a Vídní. Triumfální pochod telefonu pokračoval, rychle rostly po-
čty účastníků – samozřejmě především ve městech – a přibý-
valy kilometry fosforbronzových drátů na bílých porcelánových 
izolátorech, vedoucích na dřevěných sloupech podél cest, po 

střechách i po zdech domů. V roce 1902 bylo možno telefono-
vat meziměstsky z Prahy do Terstu; bez aktivních zesilovačů 
a po vzdušných vedeních!! V roce 1912 měla Praha 9250 te-
lefonních účastníků, Olomouc 435. Telefon se stal předmětem 
nejvyššího státního a vojenského zájmu, neboť jak známo, bez 
spojení není velení.

Naše výstava historických telefonů a telefonní techniky si nekla-
de za cíl prezentovat historický průřez oborem telefonie. Jejím 
smyslem je umožnit vnímavým návštěvníkům vhled do dob sle-
čen z centrály, které se ohlásily ve sluchátku přístroje po zato-
čení kličkou, do dob klapajících elektromechanických voličových 
ústředen velkých městských sítí, do časů, kdy bílé konvalinky 
izolátorů lemovaly každou silnici i železniční trať a nad střecha-
mi města se táhla síť od měděnky zelených drátů. Do krásného 
věku, kdy telefony nekníkaly vlezlé melodie, ale zvonily.

Stejně jako existují nadšení sběratelé a zachránci historických 
automobilů nebo třebas i lokomotiv, žijí mezi námi sběratelé 
historických telefonů a sdělovací techniky. Na rozdíl od zemí na 
Západ od nás je takto „postižených“ jedinců u nás velmi málo 
a jejich dílo je o to záslužnější, oč méně zájmu o tento obor pro-
jevují oficiální muzejní instituce. V zemi s tak hlubokými tech-
nickými tradicemi, jakou Česká republika nesporně je, disponují 
rozsáhlejšími sbírkami telefonní techniky pouze tři muzea, žád-
na ze sbírek však není veřejnosti přístupná. O to cennější je pří-
stup několika soukromých sběratelů, kteří se rozhodli své sbírky 
prezentovat veřejnosti. 

Vystavené přístroje a zařízení pocházejí z období od posledních 
dvou desetiletí 19. století do 80. let století dvacátého. Značná 
část telefonů je amerického původu – ty jsou pro našince ob-
zvlášť zajímavé, neboť takto rozsáhlá sbírka historických tele-
fonů z USA pravděpodobně v Evropě nebude mít konkurenci. 
Mezi exponáty samozřejmě najdeme i velké množství přístrojů 
tuzemské provenience, případně takových, které sice byly vy-
robeny v zahraničí, ale u nás běžně sloužily. Zajímavé pak jistě 
bude osobně si vyzkoušet telefonní hovor prostřednictvím do-
bových aparátů s kličkou.

Největší výstava historických telefonů v ČR.  
VETERAN ARENA od 26. 7. 2011 do 30. 11. 2012


