
Muzeum městyse Mohelna 

Umístění: podkroví galerie Stodola (samostatný přístup) 
Motto: Mohelenský mikroregion (Mohelno, Lhánice, Senorady, Kladeruby) je nejvýznamnějším 
archeologickým nalezištěm na Vysočině 
Koncepce: Procházka historií Mohelna od 40 000 l.př.n.l. po současnost, ujasnit právní status (součást 
OÚ?) 
Vzory: Vedrovice, Velké Bílovice,  Petrovice chalupa, Ostrožská Lhota, Hrotovice do 2 let 
Zdroje exponátů: depositáře muzea Třebíč, Brno, Centrální depozitář Jihlava, soukromé sbírky 
Zařízení: vitríny standard, panely, zasklené stoly - výroba místní stolař, modely rondel, skutečná 
velikost: kamenná struktura (dlažba) Plevovce, hrob Černé 
Náklady: 150 – 200 000 Kč včetně SoPP na etnografii a modely (odhad z  podobných akcí) 
Úhrada: příspěvek restaurace, cukrárna, penziony, ostatní místní podnikatelé, dotace (i na 
zaměstnanost - průvodce), zbytek obec 
Předpokládaná návštěvnost: 1000 – 1500 lidí ročně, odhad podle podobných muzeí  v okolí 
Vstupné: dospělí  20 – 30 Kč, děti , senioři  10 – 15 Kč, opět podle okolí 
Termíny:  listopad 2017, další etapa do prázdnin 2018 
Pracovníci – texty: výběr ze zpráv Kuča, Kučová, Knotek, Škrdla, Žamberský, Zimola, Diviš – škola  
Instalace:  další příznivci i školní děti 
Předpoklad: aktualizace historie Mohelna na webu OÚ Mohelno 
Propagace: informační tabule na Antoníčku – přehled historie Mohelna, informační tabule u Jeřábu – 

nové nálezy na Černých, rondel, logo muzea MMM, suvenýry (modely nálezů), stránka na Facebook 
Průvodci:  pracovníci OÚ, školáci, dobrovolníci, letní brigáda z úřadu práce 
Přínosy: zvýšení turistického ruchu – přínos pro podnikatele, informovanost obyvatel Mohelna o 
vlastních dějinách, výuka dějepisu ve škole 
Další rozvoj: nové nálezy, sezonní výstavy, přednášky pro veřejnost 

Uvítáme další nápady na prezentace v muzeu!!! 

 
Přílohy:  

1. Dispoziční řešení 
2. Plevovce pohled 
3. Osídlení Mohelna 4500-3800 př.n.l. 
4. Rondel Těšetice - ilustrativní 
5. Seznam horných městečka Mohelno 

 

Předběžný scénář stálé expozice 

Archeologická část 
Jednotlivé období představit formou posteru a výběrem konkrétních archeologických nálezů.  

1. regionu z pohledu archeologie včetně podmínek pro osídlení v samotném místě 

2. Starší doba kamenná – doba lovců a sběračů (charakteristika, nejdůležitější lokality – polohy 

Boleniska, Plevovce aj.) 

3. Mladší doba kamenná – první zemědělci (charakteristika, nejdůležitější lokality – Skřipina, 

Dlouhý, Staré Hory, rondely) 

4. Pozdní doba kamenná (charakteristika, nejdůležitější lokality – Skřipina) 

5. Doba bronzova a železná (charakteristika, nejdůležitější lokality – Skřipina, hadcová step) 

6. Doba římská, stěhování národů a doba slovanská (charakteristika, nejdůležitější lokality – 

Kočičák) 



7. Středověká kolonizace – první známá zmínka o Mohelně, záhada místního hradu/tvrze 

8. Historie kostela a farnosti 

Etnografická část 
1. Místní tradice, nářečí a lidových řemesel (kamnáři, nábytek) 

2. Proslulý malovaný nábytek z Mohelna, lze doplnit konkrétními exponáty 

3. Zaniklé vinohradnictví. 

4. Bednářství 

5. Lihovar a pálenice 

Osobnosti regionu 
Medailonky zajímavých osobností – formou posteru, příp. včetně malé galerie obrazů 

1. Malíř Svoboda – Bobeš 

2. Malíř Jan Maria Krejčí 

3. Učitel a botanik Rudolf Dvořák 

4. Stavitel Antonín Kašpar 

5. Farář Jan Noha 

6. Podporučík Mons. ThDr. Vladimír Nováček a další 

 

Přírodovědná část 
1. Mohelenská hadcová step, její fauna a flóra. Potencionálně možnost vystavení herbářových 

položek, vypreparovaných brouků apod. 

2. Proslulé naleziště vltavínů (lze doplnit přímo ukázkou nálezů) 

Současnost 
 Aktuální informace o obci a dění v ní, spolky a kultura.  

 Prezentace a dějiny spolků – hasiči, Sokol atd. 

 

 

Další možnosti: 

Dětský koutek, doplnit expozici o interaktivní část – např. promítání prezentace na stěnu apod., 

repliky s možností osahání, figuríny 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Monsignore
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_teologie

