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Mohelský mlýn
Školicí středisko a terénní stanice s ubytováním
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
nabízí školským zařízením areál Mohel-
ského mlýna pro výuku a  soustředění 
žáků a studentů na všech úrovních vzdě-
lávání. Zařízení mohou využít k rekreaci 
i zaměstnanci a široká veřejnost. Objekt 
je vhodný k celoročnímu provozu.

Mohelský mlýn se nachází v srdci ma-
lebné přírody Třebíčska v kraji Vysočina. 
Hlavními lákadly okolí jsou Mohelenská 
hadcová step a vodní nádrž  Mohelno na 
řece Jihlavě.

Nabízíme Vám ubytování v  několika budo-
vách areálu Mohelského mlýna. Celková ka-
pacita objektu je 56 lůžek.

Kapacita původní hlavní obytné budovy 
mlýna je 23 lůžek + 3 přistýlky. Pokoje jsou tří 
až sedmilůžkové, vybavené novým vnitřním 
zařízením. K dispozici je kuchyň s jídelnou pro 

cca 12 osob. V  každém patře je koupelna se 
sprchovým koutem nebo vanou a s WC.

Kapacita výměnku jsou 4 lůžka. Výměnek 
je opraven ve vesnickém stylu, má vlastní 
kuchyň, společenskou místnost a  oddělenou 
ložnici, vlastní WC i  koupelnu se sprchovým 
koutem.

V patře nově zrenovované hospodářské bu-
dovy je 8 jedno- až čtyřlůžkových pokojů s cel-
kovou kapacitou 26 lůžek. Pokoje mají vlastní 
koupelny a WC. K dispozici je zde plně vybavená 
kuchyně a 2 útulné společenské místnosti, každá 
pro cca 12 osob. Pokoje jsou nově vybaveny sty-
lovým nábytkem a nabízí veškerý komfort.



Středisko je účelně zařízeno. Návštěvníkům 
a hostům je kromě ubytování k dispozici školi-
cí místnost, venkovní posezení s grilem, ohni-
ště a letní kuchyně. Pro děti je zde pískoviště 
a hrací domek se skluzavkou

Školicí místnost v  přízemí hospodářské bu-
dovy má kapacitu 25 osob. Je vybavena vlastní 

kuchyňskou linkou, konferenčními židlemi s  pří-
davnými stolky, dataprojektorem, plátnem a mag-
netickou tabulí. Vybavení učebny venkovními ro-
letami umožňuje pohodlné promítání, stejně tak 
jako variabilitu prostoru s dostatkem světla.

V prostoru přízemí hospodářských budov 
je možno využít 2 terénní laboratoře.

Pro chvíle odpočinku dobře poslouží ven-
kovní kryté posezení s  grilem s  kapacitou 40 
osob. K přípravě stravování lze využít přilehlou 
letní kuchyni. Je vybavena výdejnou stravy se 
servírovacím okénkem,  odstavným vozíkem 
na použité nádobí,  umývárnou nádobí s  ku-
chyňskou linkou a myčkou nádobí.

Mohelenská hadcová step:
Patří k  nejpozoruhodnějším a  nejcennějším 
rezervacím v  ČR. Uvidíte zde unikátní stepní 
louky a  skalní ostrohy vysoké až 120 m nad 
meandrem řeky Jihlavy. Toxické hadce v pod-
loží způsobují zakrslý vzrůst některých rostlin
Koupání:
Bezprostředně u mlýna teče řeka Jihlava, která 
nabízí letní osvěžení v okolí mělkého splavu.

Milovníci koupání mohou využít pláže 
nedaleké Dalešické přehrady, např. Hartvíko-
vickou písčitou pláž vzdálenou cca 15 km od 
Mohelského mlýna.
Jaderná elektrárna Dukovany:
Elektrárna Dukovany má od roku 1994 vlastní 
moderní Informační centrum, kde srozumitel-
nou formou přibližuje veřejnosti svůj bezpeč-
ný provoz i otázky jaderné energetiky.

Náměšť nad Oslavou:
Zámek v  Náměšti nad Oslavou, postavený 
na skalnatém masivu na levém břehu řeky 
Oslavy, patří mezi významné doklady rene-
sančního stavitelství na Moravě. V roce 2001 
byl areál zámku prohlášen Národní kulturní 
památkou.

Školicí středisko Mohelský mlýn 
(Mohelno 134)
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 170/8, 603 65  Brno
IČ: 68081766, DIČ: CZ68081766
Vedoucí střediska: Ing. Pavla Bártová
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Popis Druh 
ubytování

Cena Kč (včetně DPH)
letní / zimní (1. 11.–31. 3.)

dospělí, děti 1 lůžko/noc 180 Kč / 250 Kč

hlavní obyt. budova 23+3 lůžka

výměnek 4 lůžka/noc 700 Kč / 900 Kč

nově zrekonstruovaná hosp. budova 24+2 lůžka

celý objekt 51+5 lůž./noc 3 000 Kč / 4 000 Kč

Při výukových akcích platí cena 120/180 Kč/lůžko nebo 2500/3500 Kč za celý objekt 


