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Výlety v okolí Dobřan

12. Srdce parku
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Jde o radostné zastavení s přírodním jevištěm a řadami lavic. Místo pod skalami je vhodné pro
zábavu, koncerty i divadlo. Patronem je statečný sv. Jiří.

14. Divadlo pod skalami

Pomník ze zkamenělého dřeva věnovaný významnému německému básníku a kovový kříž připomínají česko-německé soužití na Dobřansku a vyrovnání se s nedávnou minulostí. Patronem
místa je sv. Eustach, pomocník v mezilidských vztazích.

13. U pomníku Hermanna Lönse

Středu lesoparku dominuje pískovcové srdce, v jehož blízkosti se nacházejí dva labyrinty - pískovcový a habrový. Ve spodní části stráně je statný javor, jeden z nejstarších stromů parku.
Naučná tabule se věnuje údolí řeky Radbuzy a patronem místa je patron jednoho z dobřanských
kostelů - sv. Vít.

Naučná stezka lesopark Martinská stěna

Martinská stěna

Lesopark
Lesopark Martinská stěna
1. Obnova lesoparku Martinská stěna
Zastavení je věnováno historii města a jeho patronem je sv. Kryštof. Najdete zde dřevěnou lavici
s motivem hole tohoto světce.

2. Znovuzrozená kaple Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi
Na základech původní barokní kaple s typickým bavorským zasvěcením byla postavena podle
projektu plzeňského architekta Jana Soukupa jako její věrná replika. Patronkou zastavení je
sv. Markéta, ochránkyně žen a rodiček.

3. U kříže smíření
Zdaleka viditelný dřevěný šestimetrový kříž je umístěn na nejvyšším místě lesoparku, v blízkosti
bývalé šibenice. Za dobrého počasí jsou pozorovatelné šumavské kopce včetně Javoru. Patronem
místa je sv. Achác.

4. Přerušená polní cesta

Navozuje původní tvář krajiny - polní cestu lemovanou ovocnými stromy, zde konkrétně třeš
němi. V blízkosti je dřevěná zvonička. Patronkou zastavení se stala sv. Barbora.

5. Dobřanské baroko

Naučná tabule představuje dobřanské barokní památky, zejména kostel sv. Mikuláše a kostel
sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého. Pod ochranou sv. Cyriaka se nachází klidné místo obklopené
vzrostlými lipami.

6. Uprostřed stromů

Patronem světlého a radostného místa je sv. Diviš. V hájku lip a jasanů jsou umístěny čtyři lavičky
spirálovitého tvaru, které vybízejí k relaxaci a odpočinku, např. s knihou.

7. Pastvina

Obnovené místo připomíná původní pastviny s remízky dřevin. Je oseto tzv. českou květnicí
s rozmanitými druhy travin a květin. V blízkosti najdeme nově instalované menhiry. Patronem
místa je sv. Pantaleon.

8. U vyhlídky

Původní vyhlídka na město je dnes překryta vzrostlými smrky. Naučná tabule se věnuje zejména
dobřanským dragounům a patronkou místa je sv. Kateřina.

9. Korzo

Obnovený oválný vycházkový okruh se nachází mezi vysokými stromy a je vybaven dostatkem
laviček. Naučná tabule se věnuje barokní hudbě a poutím. Patronem zastavení je sv. Blažej, pomocník při nemocech.

10. Procházka jírovcovým stromořadím

Stezka pokračuje původní vozovou cestou s pozůstatky jírovcové aleje, ve stráni vpravo od cesty
najdete statný buk. Patronem místa je sv. Erasmus.

11. Pískovcový lom

Jeden ze tří historických pískovcových lomů Martinské stěny, kdysi zdroj stavebního materiálu
pro město i blízký pivovar, dnes obnažený kus krajiny. Patronem je sv. Jiljí, pomocník při otev
řených ranách.
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Lesopark Martinská stěna
Patrně v době první republiky založil tehdejší německý okrašlovací spolek Hubertus lesopark Martinská stěna, ve kterém
mohli lidé z Dobřan trávit volný čas, odpočívat a setkávat se třeba i při kulturních akcích. Poválečná doba však znamenala
pozvolný úpadek a období nezájmu o toto místo.
Na historii se podařilo navázat místním nadšencům, kteří při svých procházkách objevovali zbytky inventáře parku včetně
torza kapličky. Postupně od roku 2008 iniciovali znovupostavení kaple Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, čímž začala
pozvolná obnova Martinské stěny. K jejich aktivitám se posléze přidalo i město Dobřany. Nyní si do znovuzrozeného
lesoparku dobřanští opět nacházejí cestu.
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