
V prostoru muzea naleznete také stylovou ka-
várnu, kde se návštěvníci mohou občerstvit  
a doplnit síly nebo zakoupit upomínkové předměty, 
jako jsou pohlednice, plakáty, odznaky nebo turis-
tické známky související s vystavenými exponáty.  
Pro návštěvníky je také vyhrazeno parkoviště  
s kapacitou 50 míst.

Použité fotografie zobrazují skutečné exponáty 
včetně exteriéru a interiéru muzea z roku 2013. 
Zpracováno 3/2013. Platí pro sezónu 2013.
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Muzeum si klade za cíl připomenout technický vě-
hlas a proslulost československého předválečného 
automobilového průmyslu. Atraktivita a výjimeč-
nost prostředí muzea je zajímavá pro pořádání růz-
ných společenských akcí. Muzeum je vybudováno v 
moderním, strohém architektonickém stylu s cílem 
podtrhnout historickou eleganci automobilů. 

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



EXPONÁTY 
V naší expozici 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...

Děkujeme všem partnerům za podporu.

Srdcem expozice je kolekce československých au-
tomobilů Tatra, Praga, Aero, Z a Škoda. Výjimečné 
postavení v našem muzeu mají unikátní vozy značky 
Wikov vyráběné v nedalekém Prostějově v továrně 
na zemědělské stroje Wichterle & Kovářík, kterých 
se celosvětově dochovalo pouze do cca 50 kusů. 
Pro svou kvalitu, spolehlivost a technickou pokro-
kovost se vozům Wikov přezdívalo Rolls Royce 
československých automobilů. VETERAN ARENA 
se v roce 2013 stane největším světovým muzeem 
automobilů Wikov. 

Milovníci historických motocyklů se mo-
hou těšit na značky Jawa, Praga, ČZ a další.  
Celkový počet vystavených exponátů včetně auto-
mobilů, motocyklů, benzínových stojanů, podvozků, 
motorů, stabilních motorů a ukázky renovace je  
kolem 160ti kusů.

Expozici automobilů doplňují dvě nové technické 
výstavy: historické radiopřijímače a historické te-
lefony. Můžete se těšit na téměř 900 kusů dobové 
historické techniky!  

3 výstavy za 1 vstupné
– historické automobily (160 exponátů)
– historická rádia (500 kusů)
– historické telefony (400 kusů)

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