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Autem: 

 

SEV Chaloupky se nachází u obce Kněžice mezi Jihlavou a Třebíčí. Jak z Třebíče, tak 

z Jihlavy se vydejte po silnici č. 405. 

Ze směru od Jihlavy vás silnice po projetí obcí Brtnice navede na objížďku (objížďka bude 

v tomto místě po celé prazdniny) po silnici č. 403 a posléze č. 402. Poté, co projedete obcí 

Kněžice po zmíněné komunikaci č. 402, nemůžete po necelých 2 kilometrech minout silničku 

odbočující vlevo s ukazatelem Chaloupky. Středisko (bývalý lovecký zámeček) se nachází asi 

300 metrů od zmíněné křižovatky se silnicí č. 402. 

Ze směru od Třebíče se vydejte po komunikaci č. 405 směrem na Okříšky. Za obcí Zašovice 

odbočte na silnici č. 402 (dle ukazatelů objížďky) směr Kněžice. Nicméně asi 700 metrů za 

zmíněnou křižovatkou odbočte ze silnice č. 402 vpravo (na místě je viditelný ukazatel 

Chaloupky) na malou silničku, jenž vás asi po 300 metrech dovede ke středisku Chaloupky 

(bývalý lovecký zámeček). 

 

 

 

 

Hromadná doprava: 

 

Nejlépe je vydat se do Chaloupek autobusem z Okříšek (nebo Jihlavy). Vystoupíš ve stanici 

Zašovice/Nová Brtnice, přejdeš silnici (pokud přijedeš od Jihlavy, tak silnici nepřecházej) a 

vydáš se cestou mezi domy k SEV Chaloupky. Cesta od autobusu bude zřetelně vyznačená 

nápisy ARACHNE. Asi po 300 metrech chůze do mírného kopce dojdeš k bývalému 

loveckému zámečku, dnes SEV Chaloupky. POZOR! K objektu se musí přicházet po 
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přístupové cestě zprava kolem plotu SEV Chaloupky. V žádném případě nechoď rovně přes 

louku, kde je zřetelný nápis ZÁKAZ VSTUPU, SOUKROMÝ POZEMEK. 

 

Pěšky: 
 

Do SEV Chaloupky lze z Okříšek dojít i pěšky. Nejlépe je vydat se po žluté turistické značce 

až na rozcestí Na kříži a poté po zelené značce kolem rybníku Obůrka až k zastávce turistické 

značky Nová Brtnice – háj. Tam se nachází středisko Chaloupky. Celá trasa z Okříšek až na 

Chaloupky má délku asi 8 km. 

 

 

 

Adresa soustředění: 

Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 

SEV Chaloupky  
Kněžice 109 

   675 21 Okříšky 
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