30 let tradice na novém stanovisti

Tak se dostanete k muzeu:

Budova muzea se nachází v bezprostrední blízkosti parkovacích
ploch „Park and ride” u nádrazí SIGMUNDSHERBERG. Postavena
v roce 1965 slouzila púvodne jako továrna na pletené zbozí.
1970 az 1990 zde byla výroba mikroskopú svetoznámého
výrobce firmy C. Reichert. S koupí nemovitosti otevrel Friedrich
Ehn novou kapitolu v historii svého muzea.
Koncepce výstavy – Nádech vecnosti

Koncept, úprava, photography: Gottfried Frais www.fraisdesign.at

V úplne nove designované výstave se ozivuje doba kdy dedecek
vezl babicku na motorce. Návsteva se vyplatí pro celou rodinu,
pro staré i mladé. Také matka, babicka a teta budou nadseni byt treba nemají tak blízký prístup k staré technice. Pozitek ze
starých fotek, dioram a predmetú okolo motocyklú které jsou
zde vystaveny - od starého kabátu typu „klepper“ (=gumový
kabát) az k brýlím - je jedinecný. Zde se, v rámci celé výstavy,
kreslí obraz dnú které jeste pred nedávnem byli realitou ale
dnes jsou jiz nenávratne pryc.
Muzeum je venováno zájmu motocyklové historie ve forme
klasických motocyklú a príbuzných vozidel. Je aktivní a
dynamické muzeum s akcemi behem celého roku, místo setkání
minulosti, dnesní doby a budoucnosti. Príznivci motocyklú a
vsichni kterí mají radost z historické techniky a událostí doby
se zde budou cítit dobre. Zivotní sen Ehna je dát konecným
vecem, ke kterým samozrejme patrí i motocykly, nádech
vecnosti a zachovat je prístím generacím.
Ve vstupní hale - cca. 100m² - jejíz dominantou je replika
prvního benzínového motoru s vysokonapetovým zapalováním,
známý jako „sibenicní motor“ Siegfrieda Marcuse - je pro
návstevníky moznost listovat ve starých motocyklových casopisech, pohovorit se stejne smýslejícími nebo vypít kafe a poté
se venovat ve výstavních síních - v prízemí a prvním patre asi 250 exponátúm jako motocyklúm závodním motorkám,
mopedúm a také bicyklúm.

„Kazdá

prevratná

zmena

zivotních okolnostní zbystrí
rozum a zvýsý výkonnost. Tak
jsem dospel k názoru ze k mé
od roku 1962 tvorící se sbírky
potrebuji vlastní muzejní
budovu.”
Zakladatel a majitel muzea
Prof. Dipl. HTL-Ing. Friedrich Ehn

3751 SIGMUNDSHERBERG
Kleinmeiseldorferstraße 8
www.motorradmuseum.at

Otevírací doba:
15. brezen az 15. listopad: kazdou sobotu, nedeli a svátek 10 -17 Uhr.
Skupinové návstevy (min. 4 osoby) také mimo otevírací dobu po telef.
dohode na +43 664 649 38 55

www.motorradmuseum.at
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250 vozidel
a nescetné mnozství
okolo motocyklú
Oblouk exponátú obsahuje od Sarganta „kostitras“-bicyklu z roku 1864 pres
historické vysoké a nízké kola nejznámejsí motorky do roku 1990. Zde se
nacházejí nejvzácnejsí znacky sveta jako Brough Superior, Henderson, Norton,
Scott a Velocette.

Absolutní vrchol výstavy je nejvetsí výstava motocyklú PUCH na svete.
Tato tradicní rak. znacka vyrábela jednostopá vozidla mezi lety 1900 - 1987.
V rámci rozsáhlé soukromé sbírky Ehna jsou také exponáty bývalého továrního
muzea PUCH vystaveny. Jedná se o celou radu velmi zajímavých prototypú které
unikátne uvidíte jen v Sigmundsherbergu.

Ale také mopedúm a pomocným motorúm je venován siroký prostor.
Samozrejmostí jsou také exponáty jiz dávno zapomenutých rak. výrobcú jako
Bostik, Delta Gnom, LAG nebo Titan a známých velkých výrobcú jako Lohner,
KTM a PUCH které jsou reprezentativne zastoupeny.

Jedná se o velké vyznamenání ze strany majitele továrních exponatú svetoznámou firmu MAGNA-STEYR pro muzeum a jeho majitele. Potvrzuje se
tak vysoký standard a kompetence pro autora knih „Das große Puch-Buch“
(motocykly) a „PUCH-Auto-mobile 1900-1990“.

Vedle permanentní výstavy se bezne konají zvlástní prehlídky a
akce jako jiz tradicní velikonocní burza pro klasické motocykly
a soucástky nebo Advent motocyklistú. Termíny a informace na
stránkách www.motorradmuseum.at
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