5. 4. 2016 Olomouc
Tisková zpráva
Muzeum historických automobilů a motocyklů Veteran Arena otevírá již
6. sezónu s kompletní řadou automobilů Wikov včetně aerodynamické „Kapky“,
valníku a sanitky.
Po 5 letech se nám podařilo z Veteran Areny vytvořit jediné muzeum na světě, kde
návštěvníci uvidí největší ucelenou kolekci unikátních vozů značky Wikov, která čítá 17
kusů na jednom místě. Vozy Wikov byly vyráběny v letech 1927 – 1939 v nevelkých
sériích v prostějovské továrně na stroje a motory Wichterle & Kovářík a.s., a byť se
podílely na domácím automobilovém trhu pouze jedním procentem, ovšem i to jedno
procento bylo důležité, zvláště je-li výjimečné. Snahou muzea je tedy připomenout
historii malé moravské automobilky, která zanechala v Prostějově nesmazatelnou stopu,
na níž můžeme být právem hrdi.
Unikátní Wikov 35 Kapka byl první aerodynamický vůz vyrobený v Československu
a jeden z prvních v Evropě. Veřejnosti byl poprvé představen v Praze na říjnovém
autosalonu roku 1931. O charakteristickém tvaru padající vody se již dávno vědělo, že
má nejmenší odpor vzduchu, proto je vůz nazýván „Kapka“. Celkem byly vyrobeny
4 kusy a ve Veteran Areně uvidíte jediný exemplář. I když byl tento průkopnický vůz
obchodně neúspěšný, rozpoutal obecné diskuze o opravdovém využití aerodynamických
poznatků v praxi. Kapku následovaly ostatní československé automobilky, jako byla Tatra
(Tatra 77), Praga (Vorvaň), Jawa, Z a další.
Pro rok 2016 jsme doplnili kolekci o sportovní vůz Wikov 7/28 SS, sanitní provedení
a provedení malý užitkový valník (pekařský).
Ve Veteran Areně uvidíte:





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.
Historické radiopřijímače – přes 150 ks historických radiopřijímačů evropské
a americké provenience.

Muzeum historických automobilů a motocyklů Veteran Arenu navštívilo od otevření
15. 5. 2010 do dnešních dnů bezmála 140.000 spokojených návštěvníků.
Výběr zajímavých informací a technických dat o muzeu:








Nejrozsáhlejší sbírka československých automobilů v ČR
Největší ucelená sbírka vozů Wikov na jednom místě na světě
Nejstarší exponát – Wikov 16/4, rok 1924 prototyp
Nejmladší exponát – Tatra 700, vládní limuzína, rok 1996
Nejlehčí automobil – Z4 III. série
Nejrychlejší exponáty – Tatra 87 & Tatra 603
Největší muzeum s vystavenými aerodynamickými vozy

Muzeum je otevřeno od 1. 4. 2016 od 10 – 17 hodin, mimo pondělí, včetně
státních svátků. Více informací naleznete na www.veteranarena.cz
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Kontakt pro novináře:
Michal Konečný
mkonecny@veteranarena.cz

Interiér muzea 2016

Wikov 35 Kapka
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Wikov 7/28 nákladní

Wikovy 40 za jízdy

Interiér muzea
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