
EXKURZIA NEMECKO 
 

V dňoch 25.-26.10. sa uskutočnila exkurzia do mesta Wolfsburg v Nemecku, 
Po príchodu do mesta Wolfsburg sme zamierili na prehliadku materskej fabriky 

automobilky Wolksvagen. Prehliadku sme absolvovali z vozidla, ktoré premávalo po fabrike. 
Zistili sme, ako funguje výroba áut za pomoci automatizačnej techniky, ako a kam sa autá 
prepravia po výrobe, ale aj aký systém majú zamestnanci.  

  

       
 

 

Po prehliadke sme sa presunuli do areálu Autostadt, ktorý je súčasťou materskej fabriky, 
kde sme absolvovali výlet na najvyššie poschodie 50-metrovej presklenej veže, kde 
sa  pomocou výťahu uschovávajú automobily pred odovzdaním ich novému majiteľovi. 
V Autostadte sa nachádzajú pavilóny pre každú značku rodiny Wolksvagen, do ktorej patria 
napríklad aj Audi, Porsche, Lamborghini či Bugatti. Každý pavilón bol odlišný, či už 
architektonickou stránkou, alebo interaktívnou výstavou. Videli sme Lamborghini, ktoré bolo 
pripevnené na otáčacej stene a dokázalo sa za 5 sekúnd otočiť z vonkajšej strany budovy do 
vnútornej so zaujímavými laserovými efektmi. Mali sme možnosť vidieť starých veteránov, ale aj 
najnovšie modely a koncepty. V Pavilóne Porsche nám dovolili vyskúšať model GTS 
Cabrio. 

  
Pavilón Bugatti nám ukázal model Bugatti Veyron, ktoré dokáže ísť rýchlosťou 437km/h. 

Po odchode z areálu Autostadt sme sa presunuli do hotela.  
Ďalší deň sme začali v planetáriu, kde sme mali možnosť vidieť nad svojimi hlavami 

zaujímavý film o „Boji o mesiac“ kde boli video a zvukové efekty také dobré, že sme mysleli, že 
sa hýbeme. Po skončení filmu nám premietali hviezdnu oblohu a vyzeralo to ako skutočné. 

Predposledný bod exkurzie bolo múzeum Phaneo. Slovo múzeum znie dosť nudne, ale  
také to rozhodne nebolo. V múzeu sme si mohli prezrieť a vyskúšať rôzne objavy a pokusy, či 
už fyzikálne, chemické, alebo nejaké technické vychytávky. Videli sme horiace tornádo, ležali 
na klincoch, dvíhali sme auto, rozprávali sa s mimozemštanmi, alebo skúšali robota. 

Exkurzia bola zakončená prehliadkou vianočných trhov mesta Wolfsburg, kde sme mohli 
vyskúšať rôzne nemecké špeciality, poprípade nakúpiť suveníry. S výletom som bol maximálne 
spokojný, určite sa oplatilo zapojiť do projektu a keby som mal možnosť zapojiť sa znova, tak 
neváham. 

 
      Martin Potočiar IV.MA  


