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Po naučných stezkách kolem Dobré
Cílové skupiny

Forma turistiky

• senioři – celá trasa
• rodiče s dětmi – naučný okruh v Dobré a části
naučné stezky Prašivá v místech dětských
hřišť, tj. v Nižních Lhotách a u restaurace
ve Vyšních Lhotách pod Prašivou
• osoby na vozíku – většina naučného okruhu
v Dobré, celá naučná větev stezky Prašivá,
exkurze v Pivovaru Radegast s asistencí
• osoby s postižením sluchu – obě naučné
stezky

autoturistika v kombinaci s pěší turistikou
nebo cykloturistiku – pro všechny cíle
pěší turistika a cykloturistika s dopravou
do místa veřejnou dopravou

Možné spojení
bus (Dobrá, Nošovice, Nižní a Vyšní Lhoty,
Dobratice), vlak (stanice Dobrá u F-M)

Trasa
Dobrá – Nošovice – Nižní Lhoty – Vyšní Lhoty
– Dobratice

Délka trasy
11 km

Popis regionu
Obec Dobrá se nachází na pomezí rovin táhnoucích se k Frýdku-Místku a Ostravě na jedné straně a kopců Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd na straně druhé. Je rovněž sídelní obcí mikroregionu Sdružení
obcí povodí Morávky. Má velmi dobré dopravní spojení – leží na rychlostní komunikaci R 56, ze které je do ní mimoúrovňový sjezd, a na železniční trati Frýdek-Místek – Český Těšín. O místních historických zajímavostech informuje
Doberský naučný okruh. Zajímavostem širšího okolí se pak věnuje několik větví Naučné stezky Prašivá.

Popis výletu
Výlet má dvě části. Dopolední část začneme v Dobré, na parkovišti u obecního úřadu (bus), kde se nachází první
z devíti naučných tabulí. Přehledná navigace formou směrovek a místní „turistické“ značky nás provede přes dalších
8 zastavení zpět k výchozímu místu. Výjimečně kvalitní zpracování místních dějin na jednotlivých tabulích dokazuje, že pro poznání není podstatné, v jak velkých či malých místech se nacházíme, ale jak jsme schopni být o nich
do hloubky a do detailu jejich příběhu informováni. A tak se např. dozvíme, že se zde dochovala bývalá krčma,
kde tančil zbojník Ondráš, nebo že zdejší farnost v minulosti sahala od Frýdku až po uherskou hranici. Při zdejším
putování za informacemi děti asi nejvíce uvítají poznávání atrakcí nového dětského hřiště a vozíčkáři jistě ocení
bezbariérově řešenou restauraci v těsné blízkosti naučného okruhu, jehož délka je cca 4,5 km.
Druhou část dne budeme věnovat Naučné stezce Prašivá, větvi vycházející z Nošovic. Hned na jejím začátku
je pivovar Radegast se svou naučnou tabulí a s možností exkurze i vlastním návštěvnickým centrem. Jde o největší
pivovarský provoz v České republice. Návštěvnické centrum otevřené v roce 2010 je plně bezbariérové a formou
průvodcovského výkladu a projekce filmu poskytuje základní informace o celém pivovaru a jeho historii, včetně
možnosti nákupu suvenýrů. Na něj navazující exkurze v provozu sice není plně bezbariérová, ale dle zkušeností
je s asistencí zvládnutelná i pro vozíčkáře, a to včetně degustace „místního zlatavého moku“ v pivovarské restauraci
s pozoruhodným romanticko-průmyslovým panoramatem Beskyd a zároveň průmyslovou zónou Hyundai v jejím
popředí. Pěšky nebo na kole pak po zelené turistické značce pokračujeme kolem dalších 3 naučných tabulí.
Věnují se obcím Nošovice, Nižní Lhoty a legendám o zbojníku Ondrášovi. Cílem po cca 6 km je restaurace
ve Vyšních Lhotách pod Prašivou (v létě s venkovním bazénem), odkud po červené značce sestoupíme
na autobus k Harendě do Dobratic. Také při tomto putování se děti mohou vydovádět na atrakcích dětských
hřišť v Nižních i Vyšních Lhotách.
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