Wolfegg

muzeum, které umí vyprávět
Soukromé automuzeum Fritze B. Busche se nachází v trojúhelníku
mezi Ravensburgem, Wangenem a Waldsee (necelých 160 kilometrů
od Mnichova směrem na Bodamské jezero) v pitoreskním městečku
Wolfegg.
Muzeum bylo založeno v r. 1973 v pět
set let staré hospodářské budově místního
zámku Waldburg-Wolfegg. Stále se rozšiřuje a dnes se může pochlubit více než
200 exponáty ve dvou budovách na čtyřech
podlažích. Nejen renomované značky jako
Horch, Mercedes, Porsche a Borgward,
AGA Sport a Hudson, ale i velký počet
malých a malinkých automobilů jako
Piccolo voiturette, Goggomobil, Heinkel,
Goliath, Messerschmitt, Kleinschnittger,
Maico a Isetta dokumentuje spolu s desítkami motorek vývoj motorismu.
V knize návštěvníků se dočteme hned

několikrát: „Wolfegg je pro mne jedno z nejkrásnějších a hlavně nejzajímavějších muzeí
v Evropě. Je to hlavně svou dobovou atmosférou... muzeum prostě vypráví.“ Přesně
tak si to světoznámý automobilový spisovatel a novinář Busch představoval a s láskou
zrealizoval. Buschovi záleží na intimním
vztahu návštěvníka k exponátům a napomáhá k porozumění techniky a doby.
Nejen že jsou všechny exponáty dobře
označeny, ale ke každému patří nějaká
historka a knoflíčkem na dveřích auta se
dá do provozu hudební kompozice, známá
píseň, chanson nebo úspěšný šlágr z oné

doby... Busch je svému cíli věrný, když mi
napsal: „Nabízím procházku po silnici vzpomínek,“ a dodává: „Víte, vzpomínky, to je
jediný ráj, z kterého nebudete nikdy vykázán.“
V druhé budově jsou instalovány dvě
tematické expozice. Ta první se jmenuje „...
když se auta učila cestovat“ a jako v divadle
se návštěvník stane pozorovatelem výjevů
z historie automobilismu. V jednom rohu
objevujeme Trabanta s kempinkovým přívěsem. Oboje je umístněno v písku, ale ne
ledajakém. Je to památník cesty do Afriky,
kterou svého času podnikli za velmi obtížných podmínek dva nadšenci z DDR. Tak
jako většina objektů v muzeu jsou to dary
panu Buschovi. Populární autor měl tisíce
známých a přátel, kteří mu takto pomohli
a pomáhají sbírku stále rozšiřovat. Mezi
dary se skví i dva Cadillacy, z nichž jeden
patřil Hansu Albersovi a druhý daroval
Helmut Zacharias; samozřejmě, že hned
zazní melodie, kterou se stal Zacharias
světoznámým houslistou.
Druhá expozice je věnována dílu spisovatele a novináře Busche. Stovky originálů,
knih, článků, fotografií a rekvizit svědčí
o bohatém a vyplněném životě člověka,
který se upsal automobilismu.
Jiří W. Pollak
Automobilové muzeum Fritze B. Busche
Fritz B. Busch – Weg 1
D 88364 Wolfegg
Tel.: 00 49 7527 6294
Návštěvní doba: v létě (od 15. 3. 2006)
denně 9.30–18.00
Vstupné: dospělí 6 eur, děti 6–14 let 3 eura



