Muzeum vltavínů
v Českém Krumlově

Základní informace o projektu

Víte, že...
...vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?
...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?
...vltavíny přiletěly do Čech z Bavorska vzduchem?
...vltavíny jsou raritou, která se jinde na světě nevyskytuje?

Pokud ne, naše Muzeum vás v pestré expozici
s tímto přírodním klenotem seznámí.
Pokud už vltavíny trochu znáte, v Muzeu najdete spoustu
zajímavostí, o kterých dosud nevíte.
Prostřednictvím audiovizuálního pořadu budete svědky
vzniku vltavínů a prožijete jejich celý příběh.
Interaktivní expozice vám poví o jejich výskytu a formách
i o souvisejících tématech - meteoritech, vymření dinosaurů a pod.
A hlavně, uvidíte nejkrásnější ukázky vltavínů z mnoha lokalit.

Občanské sdružení Muzeum vltavínů
si dalo za cíl vybudovat muzeum, které bude reprezentovat vltavíny
nejen atraktivně, ale i na vysoké odborné úrovni
a přispěje tak k popularizaci jihočeského regionu v rámci ČR i v zahraničí.
Muzeum chce být institucí informační, vzdělávací
a kulturní, pro odborníky i laickou veřejnost.
Na přípravě projektu se podílí Rieskrater Museum
a Centrum pro výzkum impaktů (ZERIN)
v Bavorském Nördlingenu (odkud vltavíny pocházejí),
a nejuznávanější odborníci na vltavíny z Geologického ústavu AV ČR,
Geologického ústavu PřF UK, Moravského zemského muzea atd.

Bavorské krátery Ries a Steinheimer Becken - místo zrodu vltavínů
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Umístění muzea
Již v počáteční fázi příprav
se podařilo splnit
dva základní předpoklady
pro úspěšné zřízení Muzea:
- zajistit vhodné prostory
- zajistit reprezentativní sbírku kvalitních vzorků vltavínů,
které zapůjčí několik institucí a soukromých sběratelů
Muzeum bude umístěno v historickém,
památkově chráněném objektu v centru města,
snadno dostupné všem návštěvníkům,
pamatováno bude i na handicapované.
K dispozici budou podzemní klenuté
prostory a první nadzemní podlaží,
pro doplňkový program i průjezd a dvůr objektu.

Umístění Muzea vltavínů - Panská 19, Český Krumlov
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Moderní expozice
Koncept muzea bude naplňovat vizi tzv. edutainmentu
- využití volného času k dalšímu neformálnímu vzdělávání
zábavnou formou pro všechny věkové kategorie.
Expozice bude vytvořena jako moderní, dobrodružné a interaktivní
prostředí, které bude s návštěvníkem komunikovat
pomocí vystavených exponátů a moderní techniky.
Expozice bude brát ohled na rozmanitost návštěvníků tak,
aby vyhověla požadavkům turisty laika a zároveň uspokojila
nároky poučené či odborné veřejnosti.
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Stěžejními pilíři expozice budou:
- projekce naučného filmu o impaktech na Zemi a vltavínech,
který bude vytvořen ve spolupráci s odborníky z Čech i Německa
a přiblíží toto téma návštěvníkům srozumitelnou formou
- výstava prvotřídních vzorků vltavínů provázaná s interaktivní
mapou nejvýznamnějších nalezišť
- interaktivní prezentace a modely
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Očekávaný přínos Muzea Vltavínů pro Český Krumlov a okolí
• prezentace jedinečného fenoménu a tím i celého jihočeského
regionu - vltavín jako typicky český a světově unikátní jev
• posílení turisticky využitelného potenciálu města Český Krumlov,
další zvýšení jeho atraktivity
• zkvalitnění nabídky, zpestření a rozšíření služeb cestovního ruchu
• rozšíření hlavních turistických tras ve městě
o směr Ostrov - Jelení zahrada - Grafitový důl
• vytvoření specializovaného odborného informačního centra
• poskytnutí nové formy interaktivní a zážitkové výuky přírodních věd
všem typům škol prostřednictvím předem připravených programů
• vytvoření veřejně aktivní instituce podporující
neformální celoživotní vzdělávání
• vytvoření zázemí pro konání kulturně-zájmových akcí a setkání
• vytvoření nových pracovních míst,
předpokládá se i zaměstnání osob se ZPS
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Přípravy
Projekt je nyní ve fázi přípravných prací, mezi které patří:
• dokumentace sbírky, která bude muzeu zapůjčena a vystavena
• návrh expozice a příprava odborných podkladů
• příprava vybavení interiéru muzea
• vytvoření kompletní projektové dokumentace
• vybrání dodavatelů
• výroba jednotlivých prvků expozice
V rámci spolupráce se zahraničními partnery členové sdružení
uskutečnili několik odborných terénních exkurzí pro studenty
a příznivce impaktů po lokalitách v Bavorsku a jižních Čechách.
Zúčastnili se expedice za tektity do jihovýchodní Asie,
aby pro Muzeum získali další materiály a vzorky (listopad 2008).
V rámci odborné přípravy se zúčastnili mezinárodní
vltavínové konference v Týně nad Vltavou (25.-27. 9. 2009)
a naposledy pak konferenci o experimentálním studiu impaktů
v bavorském Nördlingenu (MEMIN-meeting, 12.-13.10.2012)
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Základní termíny realizace v datech
• navázání spolupráce s partnery projektu (muzea, školy, sběratelé,
vědecké instituce, soukromé osoby atd. - od října 2007)
• systematická inventarizace sbírky včetně veřejně přístupné
databáze na PC (od října 2007)
• příprava podkladů a informací pro expozici (od prosince 2007)
• návrh vybavení jednotlivých částí prostoru,
upřesnění potřebných úprav prostoru dle tohoto návrhu,
tvorba projektové dokumentace (březen 2008 – červenec 2011)
• podání žádosti o dotace do ROP NUTS II Jihozápad (leden 2012)
• vytvoření technické dokumentace k potřebnému vybavení,
přesná cenová kalkulace, výběrová řízení na dodavatele
(únor-červenec 2012)
• stavební úpravy a rekonstrukce prostor muzea
(listopad - prosinec 2012)
• výroba vnitřního vybavení (listopad 2012 - únor 2013)
• vytvoření internetové prezentace a informačního systému Muzea
(listopad 2012 - březen 2013)
• výroba naučného pořadu (červenec 2012 - březen 2013)
• instalace expozice (březen - duben 2013)
• otevření muzea (duben-květen 2013)
Kontakt:
Vít Kršul
O.s. Muzeum vltavínů
Nemanická 14, 370 10 České Budějovice
+420 602 655 828
info@vltaviny.cz
www.vltaviny.cz
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Rozpočet projektu z poslední žádosti o dotace (leden 2012)

