
ANALOGOVÁ 
CESTA DIGITÁLNÍM 
SVĚTEM

ZCOM Počítačové muzeum Konráda Zuseho 

 
Vstupné 
Dospělí 6 euro
Snížené vstupné 4 euro
(žáci a studenti, 
zdravotně postižení) 

   
Vstup pro děti do 6 let zdarma 
 

Prohlídka muzea
Pokud si myslíte, že jste se ztratili v rychle se vyvíjejícím světě 
počítačů, tak u nás v muzeu během prohlídky získáte všeobecný 
přehled.  

Tematické prohlídky
Na které nereálné představy věřili lidé v 19. století? Byly počítače 
z NDR v jejich době o mnoho napřed, než počítače ze Západu? A 
kdy bude počítač chytřejší než člověk? Pokud hledáte odpovědi 
na tyto otázky, tak jste u nás v muzeu na správné adrese.   

Zábava pro školy 
nebo program narozeninové oslavy
Náš pedagogický program je určen převážně pro děti, žáky 
a mladistvé, kteří mají zájem a chuť objevovat nové spo-
jitosti v oblasti techniky. Školy se mohou s námi předem 
domluvit na tématech vázající se k učebnímu plánu. 

Workshopy
Chcete se stát odborníkem v oblasti elektrotechniky? V naší 
Bit-laboratoři vám ukážeme, jak toho můžete docílit: Vy nebo 
vaše děti se naučíte psát malé programy, abyste mohli s po-
mocí mikropočítače ovládat senzory a komunikovat s okolím. 

Pronájem muzejních prostor
Plánujete konferenci, seminář nebo narozeniny? Staňte se naším 
hostem! Více informací najdete na naší internetové stránce.
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ZCOM
Počítačové muzeum 
Konráda Zuseho Hoyerswerda

ZCOM-Stiftung 
ZCOM Zuse-Computer-Museum / D.-Bonhoeffer-Str. 1–3 / 
02977 Hoyerswerda 

+49 (0)3571 2096080  Út -Ne 10.00-17.00 hod. 
bildung@zuse-computer-museum.com V pondělí zavřeno 
www.zuse-computer-museum.com 
    
Prohlídka s průvodcem po předchozí domluvě / Bezbariérový přístup
Možnost parkování hned vedle muzea

    

 

NABÍZÍME

Financováno kulturním regionem Horní Lužice - Dolní Slezsko

Rodinné vstupné 15 euro 
(2 dospělí, 2 děti do 16 let)

Skupiny od 15 osob 5 euro
Prohlídka s průvodcem 30 euro + vstupné
v ČJ nebo NJ



INTERNET JE 
POUZE HYPE.”
Bill Gates, 1993

V dnešní době jen těžko představitelné. Kdy a jak začal vývoj 
počítače? Ponořte se s námi do napínavého světa počítačů. Na 
této cestě se střetnete s vynálezy i chytrými hlavami, Konrádem 
Zusem a Nikolausem Lehmannem.

Co na vás u nás v muzeu čeká?  
Ukážeme vám, jaký technologický rozvoj počítače umožnily a 
prozkoumáme příležitosti a rizika digitálního světa. Do naší stálé 
expozice jsou začleněna a vzájemně propojena témata: techniky, 
společnosti a umění. Centrální bodem naší výstavy je „otec po-
čítače“ Konrád Zuse, který svými počiny výrazně přispěl k vývoji 
informační technologie.

Vedle počítačů Apple, IBM, Nixdorf a Siemens se u nás seznámíte 
s počítačovými systémy fimy Robotron, které byly zčásti vyráběny 
v Hoyerswerdě.

Nechte se unést velikostí Zuseho počítačů a diskutujte s námi o 
budoucnosti. 
 

Další informace najdete na naší internetové stránce:
www.zuse-computer-museum.com

Fotky na titulní a vnitřní straně nafotil pan Andreas Franke

Vynález prvního plně funkčního počítače zapříčinil rychlý vý-
voj informační technologie. Duchovní počátky tohoto vynálezu 
mají své kořeny mimo jiné i v saské Hoyerswerdě, kde Konrád 
Zuse strávil část svého mládí.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuse a umění  
Zuse se věnoval intenzivně nejenom technice, ale i malířské 
tvorbě. Prohlédněte si v naší galerii obrazy od umělce a vyná-
lezce prvního počítače K. Zuseho! 

 

SVĚT BEZ SMARTPHONU, 

TABLETU NEBO 

LAPTOPU?
KONRÁD ZUSE 

V HOYERSWERDĚ

“


