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Muzeum historických automobilů v Olomouci VETERAN ARENA je  největší, soukromé, veřejně 
přístupné muzeum svého druhu v České republice. 
 
Srdcem sbírky je kolekce československých automobilů Tatra, Praga, Aero, Z a Škoda. Vyjímečné 
postavení v našem muzeu mají unikátní vozy značky WIKOV vyráběné v nedalekém Prostějově 
v továrně na zemědělské stroje Wichterle & Kovářík, kterých se vyrobilo celkem cca 600ks a dochovalo 
se celosvětově pouze do cca 50 kusů. Pro svou kvalitu, spolehlivost a technickou pokrokovost se 
vozům Wikov přezdívalo Rolls Royce československých automobilů. Během roku 2013 bude k vidění na 
15ks vozů Wikov, čímž se staneme největším muzeem WIKOV na světě. Velkým lákadlem je 
bezesporu také jediný dochovaný prototyp vozu WIKOV IV/16 v pojízdém stavu. 
 
Návštěvníci si také mohou prohlédnout historické motocykly značek JAWA, PRAGA, ČZ a další. Celkový 
počet vystavených exponátů je kolem 160-ti kusů včetně benzinových stanic, motorů, podvozků atd. 

Od dubna roku 2013 rozšíříme technickou výstavu o výstavu historických radiopříjimačů. Bude 
vystaveno cca 600 kusů historických radiopříjimačů od nejmenších, tedy krystalových, až po velké 
skříňové radiopříjimače. Vystaveny budou historická rádia od začátku výroby až po vícelampové z 50. 
let minulého století. Výstava se bude řadit k nějvětším výstavám svého druhu v České republice. 
Ukončení výstavy předpodkládáme v roce 2015. Tato výstava bude citlivě doplňovat výstavu 
historických telefonů. V muzeu je nyní možno shlédnout na 400 historických telefonů od konce 18. 
století do 80. let 20. století včetně ústředen, kabelových ústředen, starých telefonních seznamů a 
dalších dobových prospektů. Unikátní kolekce přiblíží návštěvníkům vývoj telefonní a rádiové techniky 
od devatenáctého století až do let osmdesátých století minulého. 

Naším záměrem je provozovat skutečně moderní reprezentativní muzeum ve spolupráci s městem 
Olomouc, Olomouckým krajem a našimi partnery. Atraktivita a vyjímečnost 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. V prostoru muzea 
lze 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. 

Zajímavosti 

• Největší soukromé muzeum svého druhu v České republice, otevřeno 15.5.2010 
• Od otevření do 1.1.2013 nás navštívilo bezmála 65.000 návštěvníků 
• Největší ucelená sbírka vozů WIKOV na jednom místě na světě 
• Výstavní plocha muzea včetně kavárny a příslušenství – 2.500 m2 
• Historicky nejzajímavější exponát – WIKOV IV/16, 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 
• Ojedinělé skloubení historických automobilů s uměleckými díly jako jsou obrazy a sochy 
• Ojedinělý koncept 3 výstavy za 1 vstupné 
• Na provoz je minimálně přispíváno z veřejných zdrojů 
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• Objem muzea 11880 m3 

• Nejvzdálenější návštěvník – Austrálie 

 

Auta slavných osobností 

• Tatra 700 Josefa Luxe, ministra zemědělství 
• Praga Picollo Ference Futuristy, prvorepublikového herce 
• Tatra 75 Sport karoserie Bohemia Hugo Hasse, prvorepublikového herce 
• Praga Grand Jana Masaryka, prvorepublikový velvyslanec ve Velké Británii 
• Škoda VOS Alexeje Čepičky, ministra obrany 
• Tatra 17 Sport hraběte Töröka, uherský hrabě 
• Praga Piccolo, osobní vůz majitele karosárny Sodomka – Josefa Sodomky 

VETERAN ARENA se stala pro město Olomouc a Olomoucký kraj významnou turistickou atrakcí, která 
do regionu přivádí nemalý počet návštěvníků. Město Olomouc i Olomoucký kraj se tímto stává 
zajímavou turistickou destinací pro turisty vyhledávající technické kuriozity a památky technického 
typu. Obecně je tento turismus celosvětově na vzestupu. Tímto se ideálně doplňuje nabídka 
turistických cílů k tomu, čím je Olomouc známá, tj. historie architektury jako druhá 
největší památková rezervace v České republice. 
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