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ČERVENÝ KOSTELEC

 Projektem chceme vzbudit zájem místních obyvatel o okolní krajinu, 
která má být přirozenou součástí životního prostředí obcí. Krajina, ať už
 městská či přírodní, je nikoli jen terén k realizaci více či méně utilitárních 
projektů, ale především nositelem kulturních hodnot: identity místa a jeho 
paměti. Ráz a kvalitu krajiny chceme co nejvíce chránit a zachovat, proto 
navrhujeme pouze drobné zásahy, které jsou zároveň finančně nenáročné.  
 
 Vytipovali jsme místa, která mají své genius loci, ale jsou často 
zapomenutá. Snažíme se na tato místa navést nejen návštěvníky Červeného 
Kostelce ale i jeho obyvatele. Fialovou stezku je možné projít celou nebo je 
možné se napojit vždy pouze na část cesty radiálně z centra města. 
Navržená trasa má délku 11,8 km a má převýšení 98 metrů. V některých
místech využíváme turistické stezky, v jiných využíváme jejich křížení, jako 
místo pro posezení. Výrazné body na trase spojují společné jednotné prvky. 
Buď patníky podél cest, které navádějí chodce správným směrem, na místech 
odpočívadel lavičky či totemy. 

 Veškerá grafika popisů vychází z manuálu o vizuálním stylu Červeného 
Kostelce. Na stezce se proměňuje několik charakterů krajiny: lesy, pole, louky, 
vodní plochy rybníků, potoky či urbánní struktura a městský park. Trasa může 
být zároveň chápana i v rovině duchovní, je spojnicí památníku, kapliček a 
křížků. Stezka začíná v parku A.B. Svojsíka, který slouží jako „brána“ této poutě. 
Je zde položen nultý patník. Prvním významným bodem k zastavení je trávník 
za mostem přes potok Olešenka, kde je umístěné pítko a několik laviček.
Balaton vnímáme jako rozhraní intravilánu a extravilánu. Proto jsme ho
 doplnili o molo, které propojuje vodní hladinu s břehem.

  Nejsilnějším místem Fialové stezky je zároveň i nejvyšší bod trasy 
s nadmořskou výškou 498 m n.m. směrem na Končiny z důvodu 
nádherného výhledu na kosteleckou kotlinu, Orlické hory a Krkonoše.
Tuto polní cestu jsme se rozhodli vysázet linii třešní, takže si poutník může 
utrhnout sladké plody a posílit se. Toto stromořadí navrhujeme vysázet z jižní 
strany, aby vrhala stín na cestu na dlouhé vyprahlé cestě na přímém slunci. 
Od památníku obětem fašismu navrhujeme novou stezku podél lesa, 
k rybníku Čermák, který pro občany Kostelce znovu objevujeme. Stezka
pokračuje po jižním břehu rybníku Brodský, dále okolo Krčmaříku 
až do lesoparku Žďár, který poutníka vrací zpět do města.

Poutníče, pozastav se a přemýšlej, kam jdeš.
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