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13.3.2013 Olomouc 
Tisková zpráva 
 
Unikátní radiopřijímače z USA, nádherná historická rádia z evropské  
a čs. produkce mezi automobilovými veterány v muzeu VETERAN ARENA 
Olomouc. 
 
 
Na 600 historických exponátů amerických a evropských radiopřijímačů a 
gramofonů, které byly zapůjčeny ze soukromých sbírek, bude poprvé v tomto 
rozsahu vystaveno v České republice. Mezi vzácnými exempláři je i jedna 
z prvních verzí rádií Atwater Kent 10C z roku 1924 ještě s trychtýřovým 
reproduktorem, známým z počátků výroby fonografů či gramofonů – a další 
technické rarity, jako americké, tzv. farmářské radiopřijímače nebo unikátní 
skříňové radiogramofony atd. V neposlední řadě nechybí náš, cenami ověnčený 
radiopřijímač Talisman. 
 
Na výstavě, která je za poslední desetiletí největší v České republice, budou k vidění i 
jedny z prvních verzí amerických gramofonů na kliku či pozdější elektrické a nebude 
chybět ani slavný Edisonův fonograf.  
 
Pořadatelé této ojedinělé výstavy se nezaměřili jen na americké teritorium, ale chtěli 
v rámci této výstavy nabídnout též průřez evropskou a československou radiohistorií.  
Návštěvníci tak budou  mít možnost srovnání jak produkce jednotlivých výrobců, tak 
úrovně designu mezi Evropou a Amerikou.  
 
Pokud jde o Československo, je na výstavě zastoupena řada přístrojů, dokumentujících 
alespoň zčásti velký počet firem, které se v předválečné republice zabývaly výrobou 
rozhlasových přijímačů. Mezi nimi nechybí přístroje z poválečné éry z rozsáhlého 
výrobního programu koncernu TESLA (TEchnika SLAboproudá) – svého času jednoho 
z největších evropských výrobců sdělovací techniky. 
 
Mezi několika stovkami exponátů lze nalézt i vysloveně technické rarity. Patří k nim mimo 
jiné reproduktor radiopřijímače z období 2. světové války, který byl na příkaz tehdejší 
německé vlády – jako lidový přístroj – hromadně vyráběn řadou německých firem. K jeho 
zvláštnostem patřil lisovaný papírový koš reproduktoru tehdy (vzhledem k nedostatku 
kovů) zhotovený z tvrzeného papíru. Měl též pertinaxové šasi. 
 
Tato výstava doplňuje koncept „3 výstavy za 1 vstupné", který VETERAN ARENA uvedla 
v loňském roce:  

 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. 

http://www.veteranarena.cz/co-uvidite/historie-techniky/
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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 30 000 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/

	Tisková zpráva
	Unikátní radiopřijímače z USA, nádherná historická rádia z evropské  a čs. produkce mezi automobilovými veterány v muzeu VETERAN ARENA Olomouc.


