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25.3.2013 Olomouc 
Tisková zpráva 
 
Muzeum Veteran Arena informuje o znovuotevření muzea po technické pauze. 
Muzeum bude otevřeno od 26. 3. 2013 a 28. 3. uvede novou výstavu 
historických rádií, viz samostatná tisková zpráva. 
 
V muzeu stále probíhají 3 výstavy za 1 vstupné: 

 Historické automobily a motocykly – 160 exponátů – 100 automobilů, 30 
motocyklů a další exponáty související s historií motorizmu, jako stabilní motory, 
benzinové stojany, motory, atd.  

 

 Historie techniky – přes 400 ks historických telefonů. V současnosti největší 
výstava historických telefonů v České republice z časového období 1890-1980.  
Výstava telefonní techniky bude ukončena na konci letošní sezóny. 

 

 Historické rádiopřijímače – přes 600 ks historických rádiopřijímačů evropské  
a americké provenience. 

 
Muzeum historických automobilů a motocyklů VETERAN ARENU navštívilo od otevření 
15.5.2010 do dnešních dnů bezmála 63 000 spokojených návštěvníků. Z tohoto počtu 
bylo více než 63 000 turistů, kteří přijeli do Olomouce s cílem navštívit VETERAN ARENU, 
čímž se muzeum stalo pro město Olomouc a Olomoucký kraj významnou turistickou 
destinací, což VETERAN ARENU vyneslo na 4. místo v návštěvnosti turistických destinací 
v Olomouci a na 3. místo v návštěvnosti v systému Olomouc region Card za rok 2012.
  
 
Výběr zajímavých informací a technických dat o muzeu: 

 Největší soukromé muzeum svého druhu v České republice 
 Největší ucelená sbírka vozů WIKOV na jednom místě 
 Nejstarší exponát – WIKOV 16/4, rok 1924 prototyp 
 Nejcennější exponáty – Praga Grand r. 1929 a Tatra 17/31 Sport 
 Nejtěžší automobil – Pancéřovaná Škoda VOS s hmotností 4,5 tuny 
 Nejlehčí automobil – Z4 III. série 
 Plocha muzea 2 200 m2 
 Objem muzea 11 880 m3 
 Počet návštěvníků za rok 2012 – 21 000 osob 
 Nejvzdálenější návštěvník – Japonsko 

 
Výstava historických telefonů otevřena do 30. listopadu 2013 
Výstava historických rádií otevřena do 30. listopadu 2014 (mimo technickou pauzu) 
 
Více informací naleznete na www.veteranarena.cz 
Provozní doba: ÚT-NE 10:00 – 17:00 
 
Kontakt pro novináře: 
Michal Konečný 
mkonecny@veteranarena.cz 

http://www.veteranarena.cz/co-uvidite/historie-techniky/
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	Tisková zpráva



