
Trasa pro vozíčkáře u Chlumu u Třeboně 
 

V Lutové u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku je přístupná trasa pro vozíčkáře. Tělesně postižení se po 
ní mohou vydat například k pomníku Emy Destinnové, známé operní pěvkyně. Vozíčkáři mohou v okolí 
Chlumu využít zhruba 24 km stezek, které jsou dostatečně široké a upravené pro vozíčkáře. 
Klub českých turistů v rámci akce turistika pro všechny buduje vozíčkářské trasy (garantuje průjezd a 
obtížnost těchto tras) v terénu. Dále dle možností zpřístupňuje chaty KČT pro vozíčkáře. První trasa byla 
vybudovaná v Lutové a okolí u Chlumu u Třeboně. 
 
Výchozí místo je u vjezdu do sociálního centra Arpida. Trasa je dlouhá 5,6 km, ale je možnost zkrátit okruh 
na 3 km s celkovým převýšením 15 m. Na trase jsou inforační panely naučné stezky Po hrázi Vrbenských 
rybníků a panely o KČT a centru Arpida. Na trase je vybudováno odpočinkové místo – sezení pro doprovod 
kde lze sledovat ptactvo nad vodní hladinou. 

 
Vedení trasy je vedeno převážně po zpevněných komunikacích s minimálním nebo žádným provozem. Část trasy vede po chodnících kolem silnice s běžným 
provozem. Některé části tvoří povrch písčito-oblázkový, zpevněný a po dešti se mohou vyskytovat kaluže. Trasa je určena pro všechny druhy vozíku 
s doprovodem. 
 
Také značení je přizpůsobené obtížnosti terénu: modrá barva na značce vozíku vás zavede na nejlehčí trasu, červená barva značí náročnější trasu pro zdatnější 
vozíčkáře nebo s doprovodem a černá barva značí trasy pro vozíčkáře s doprovodem. Trasu si pomáhali vytvořit sami vozíčkáři, protože předběžně dávali tipy 
hlasováním na internetu. K dispozici je vozíčkářům mimo jiné i mobilní toaleta. 
 
Nejdelší a patrně i nejzajímavější výlet nabízí stezka k pomníku známé operní pěvkyně Emy 
Destinnové, která trávila konec svého života na zámku ve Stráži nad Nežárkou. Pomník se 
nachází u řeky Nežárky ve Stříbřeci. Trasa k pomníku a zpět měří 13 kilometrů. 
 
Klub českých turistů Jihočeského kraje 
B. Němcové 49 
370 92 České Budějovice 
Tel.: +420 736 754 130 
WWW: www.volny.cz/kct-jck 
GPS: 48,960356 14,928188 
  
 
Vstupné: zdarma 
  


