
           EKC Michalovce 

        Trasa Sv. Vincenta Pallottiho                                 

           30,7 km 
              Priebeh trasy:   Michalovce, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

→ Cintorín Biela hora → Deja Vú → Trnava pri Laborci, Chrám svätého Ducha            
→ Kríž pri Žabník → Viniansky hrad → Pod Porúbkou → Vojenský pamätník               
→ Pod Zaňovcom → Pod Skalkou → Kostol Sedembolestnej Panny Márie                   
→ Chrám Zoslania Svätého Ducha → Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Celková dĺžka: 30km                                                                                               
Prevýšenie: 630m 

 !  Miesta, kde je potrebné zachovať mimoriadnu opatrnosť, aby ste nezišli z vyznačenej 
trasy, sú v tomto opise zvýraznené výkričníkom a sú podčiarknuté. Na týchto úsekoch 
zachovajte mimoriadnu obozretnosť a opatrnosť.  

 † V opise sú krížikom označené miesta, kde by ste mali prečítať rozjímanie a uvažovať       
o zastavení krížovej cesty.  

 ( ) Číslo v zátvorke je vyznačený bod na mape. Napríklad (15) je Chrám Svätého Ducha     v 
Trnave pri Laborci, číslo (16) je Hlavná cesta pred Chrámom.  

 Pravidlá pohybu po trase:  

1. Počas krížovej cesty sa nepohybuj sám, ale v uzatvorených skupinách s počtom nie viac 
ako 10 osôb.                                                                                                                                 
2. Každá osoba by mala mať na sebe reflexné prvky.                                                             
3. Po cestných komunikáciách sa pohybuj v súlade s pravidlami cestnej premávky(chodci sa 
pohybujú po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky, jeden za druhým).                                                                                                                                
Osoba, ktorá je na začiatku a na konci skupiny má mať zasvietenú baterku (prvý s bielym 
svetlom smerujúcim dopredu, posledný s červeným svetlom smerujúcim dozadu).               4. 
Miesto, kde budeš stáť počas čítania rozjímaní Krížovej cesty alebo počas prestávok,      si 
vyber tak, aby si dbal na svoju bezpečnosť a aby si nebránil pohybu ostatných účastníkov 
EKC alebo iným osobám.                                                                                                        5. 
Dbaj na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť druhých. Počas Extrémnej krížovej cesty platí 
pravidlo zachovávať ticho. Toto pravidlo platí od začiatku Extrémnej krížovej cesty. 
Rešpektuj ostatných účastníkov, ktorí chcú rozjímať o tajomstvách krížovej cesty a zažiť 
osobné stretnutie s Bohom v tichu a modlitbe. Upozorni tých, ktorí toto pravidlo 
nerešpektujú.                                                                                                                            
V prípade vzniku nebezpečnej situácie...                                                                                     
Trasa EKC prebieha pomerne náročným terénom. Môže sa stať, že budeš jedinou osobou, 
ktorá bude môcť pomôcť inému účastníkovi. Preto neváhaj zareagovať, keby sa niekto ocitol 
v ťažkostiach. Pravidlo zachovávať ticho preruš vždy, ak zistíš, že: • niekto sa zranil alebo 
má iné zdravotné ťažkosti, • niekto leží alebo sedí bez pohybu, • niekto má problémy počas 
chôdze alebo sa mu ťažko dýcha, • niekto vysiela záchranný signál. Ak sa sám ocitneš         
v niektorej z uvedených situácií alebo ak niekto iný bude potrebovať tvoju pomoc – zachovaj 
sa zodpovedne. Uisti sa najprv, že sám si v bezpečí a že ti nehrozí nebezpečenstvo a začni 
s poskytovaním prvej pomoci. Ak si myslíš, že daná situácia je nad tvoje sily a schopnosti, 
privolaj záchrannú službu na núdzovom čísle 112.  

 Účasť je na vlastnú zodpovednosť.



Začiatok EKC Michalovce 

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Michalovce) (1) 

 1. Z dverí kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ideme rovno k ceste a prejdeme 
prechodom pre chodcov. Na križovatke pôjdeme (2) vľavo po chodníku. Po 500m 
pokračujeme chodníkom po chodníku poza (3) pamätník popri cesty.  

 2. Po 900 metroch za pamätníkom prejdeme (4) na cestu a ideme k 1. zastaveniu krížovej 
cesty, k (5) bráne cintorínu na Bielej hore pred kríž. 

 

† I. Zastavenie (1,5 km) – Cintorín na Bielej hore (5) 

1. Od cintorína kráčame po pravej strane k ceste, prejdeme (6) na chodník a pokračujeme 
popri ceste 1km (7) k hlavnej ceste.  

2. Prejdeme cez prechod pre chodcov na druhu stranu a pokračujeme chodníkom dole.      
Na konci chodníka vojdeme (8) na cestu a po 20 metroch odbočíme vľavo a popri rampe 
pokračujeme cez lesík 1 km až (9) k hlavnej ceste. ! Pokračujeme po pravej strany cesty 
tam, kde je zatvorená cesta 300 metrov. Potom na križovatke (10) odbočujeme doľava 
smerom k obci Trnava pri Laborci (11) ku krížu pri reštaurácii Deja Vú II. zastaveniu krížovej 
cesty. 

 

† II. Zastavenie (4,2 km) – Kríž pri reštaurácia Deja Vú (11) 

 1. !  k tretiemu zastaveniu kráčame po ceste 2,5km (12) až ku krížu pri Kapušťanky po ľavej 
strane cesty. 

 

† III. Zastavenie (6,7 km) – Kríž pri Kapušťanky (12) 

 1. Pokračujeme po hlavnej ceste v obci 400metrov (13) za autobusovou zástavkou 
pokračujeme vpravo po hlavnej ceste 300m, kde bude na pravej strane cesty (14) obecný 
úrad, ale my pokračujeme ďalej po hlavnej ceste 350 metrov, kde bude vpravo (15) chrám 
Svätého Ducha v Trnave pri Laborci III. zastavenie krížovej cesty. 

 

† IV. Zastavenie (7,8 km) – Chrám Svätého Ducha (15) 

 1. Po odchode z chrámu sa vraciame na hlavnú cestu (16) a odbočíme doľava  k obecnému 
úradu (17), kde začína žltá turistický chodník. Od obecného úradu odbočíme doprava 
pokračujeme rovno po ďalšiu križovatku (18) 70m.  

2. Od tejto križovatky ideme rovno a po 150m končí (19) asfaltová cesta a kráčame             
po poľnej ceste 360m (20) po ďalšie rozdelenie poľných ciest a odbočíme vľavo (21)           
ku krížu pri Žabniku k V. zastaveniu krížovej cesty.  

 



† V. Zastavenie (0,6 km) – Kríž pri Žabniku (21)  1. Od kríža pri Žabniku    
odchádzame cestou po ľavej strane kríža 90m (22) ku križovatke chodníkov,                      
kde (23) pokračujeme rovno 50m. Potom chodníkom vpravo 100m.                                       
Pri rozdvojení ciest pôjdeme vľavo a ! stúpame hore (24) k VI. zastaveniu,                                 
k veľkému krížu pod Vinianskym hradom. Ideme pomaly a opatrne.                                  
Cesta môže byť strmá a kamene klzké. Sledujeme žltý turistickú značku alebo a zelenú 
značku s označením EKC.  Pri kríži je šikmá zem. 

 

 † VI. zastavenie (2,4 km) – Kríž pod Vinianskym hradom (24) 

 1. Pokračujeme hore 110m (25) pred Vinianský hrad. Popod hrad prejdeme (26) po cestičke 
90m a vojdeme naspäť na žltý turistický chodník. Zídeme cestou dole kopcom 400m (27)    
ku križovatke turistických chodníkov. Ďalej kráčame po modrom turistickom chodníku. 

2. Úzkym modrým chodníkom prechádzame popri vysokej tráve 420m (28), kde na 
križovatke ciest pôjdeme rovno. Po 420m prechádzame po ceste z riečnymi kameňmi (29). 
Ďalších 90m je (30)   po ľavej strane kŕmidlo pre zvieratá a ďalej poľovnícky posed ceste.    
V lese (31) po 250m na križovatke viacerých ciest je na strome kríž VII. zastavenia krížovej 
cesty. 

 

† VII. Zastavenie (2,2 km) – Kríž na strome (31) 

 1. Od kríža kráčame dole kopcom cez les až dôjdeme po 1,8km (32) k Trnavskému potoku. 
Od potoku ideme (33) po 350m hore k lúke. Po 100m je (33) v strede lúky modrá značka. 
Vpravo je lúka a cesta, ale my sledujeme modrú značku a ideme rovno 200m a vchádzame 
zase (34) do lesa pred ktorým je ďalšia modrá značka. Po 200m (35) je križovatka 
chodníkov a odbočujeme doprava. Po 610m prichádzame na hlavnú, (36) asfaltovú cestu, 
ktorá smeruje od Porúbky ku Vinnému jazeru. 

2. Na asfaltovej ceste odbočujeme vpravo a po 30m je vpravo kríž aj Panna Mária, (37) VIII. 
zastavenie krížovej cesty. 

 

† VIII. Zastavenie (3,3 km) – Kríž pod Porúbkou (37) 

 1. Od kríža stúpame hore kopcom 720m (38) ku križovatke ciest so skalou pri pravej strane 
cesty.  

2. Pokračujeme asfaltkou 3km (39) k vojenskému pamätníku,  IX. zastaveniu krížovej cesty. 

 

† IX. Zastavenie (3,3 km) – Kríž pri vojenskom pamätníku (39) 

 1. Na pravej strane od pamätníka je závora a za ňou pokračujeme na našej púti.                
Po 400m (40) za mostíkom pokračujem po ceste vpravo.  

2. Po 100m je pokračujeme (41) po hornej ceste vľavo.  

3. Ďalej po ceste kráčame až k stúpaniu, kde po 1km (42) pri vrchu kopca Zaňovec, 
dôjdeme k X. zastaveniu krížovej cesty. 

 



† X. Zastavenie (1,5 km) – Kríž pod Zaňovcom (42) 

 1. Po rovnej ceste dole a po miernej zákrute (43) vľavo a v pravo po 910m,                           
na križovatke pokračujeme rovno.  

2. Po 670m bude vpravo cesta zdola a cesta vľavo hore, (44) ale my pokračujeme          
rovno po sypanej ceste. 

3. Po ďalších 1,6km je križovatka s tabuľkou, kde je vpravo cesta do Klokočova                       
a vľavo na Skalnatý jarok ale my pokračujeme (45) strednou cestou cez most so železným 
zábradlím. 

4. Po 250m bude (46) na strome XI. zastavenie krížovej cesty. 

 

† XI. Zastavenie (2,4 km) – Kríž pod Skalkou (46) 

 1. Po 600m (47) je most zo železným zábradlím. Po 80m (48) je križovatka z búdkou           
na ľavej strane. My odbočujeme vpravo chodníkom do lesa.  

2. Po 1620m (49) na ľavej strane cesty je dom. My pokračujeme ďalej a (50) po 330m         
na križovatke chodníkov odbočíme vľavo, kde je (51) betónový mostík ponad potok.  

3. Po 15m je križovatka chodníkov (52) a odbočíme vľavo a po 80m zbadáme (53) pozemok 
s domom a po ľavej strane domu ho obídeme až prídeme (54) po 110m k ceste. (55)         
tam odbočíme doprava a po 40m (56) odbočíme doľava.  Po 100m zase odbočíme vpravo 
(57) na poľnú cestu. Po 490m (58), kde napravo bude lesík a napravo pole,                 
dôjdeme k poľnej ceste, kde odbočíme vpravo. Po 390m (59) dôjdeme k asfaltovej ceste, 
kde napravo na druhej strane cesty je (60) XII. zastavenie krížovej cesty,                         
kostol Sedembolestnej Panny Márie. 

  

† XII. Zastavenie (3,8 km) – Kostol Sedembolestnej Panny Márie (60) 

 1. Vpravo od kostola (61) kráčame k hlavnej ceste 65m. ! Na hlavnej ceste (62) odbočíme 
vpravo. Po 330m je (63) po pravej strane kríž. Pokračujeme 220m, (64) prejdeme              
cez prechod pre chodcov na druhú stranu cesty a (65) po 20m pôjdeme (66) vľavo 220m             
k Chrámu Zoslania Svätého Ducha v Kusíne, XII. zastaveniu krížovej cesty. 

 

† XIII. Zastavenie (800 m) – Chrám Zoslania svätého Ducha (66) 

 1. Od chrámu sa vraciame (67) na hlavnú cestu. ! Odbočíme vľavo (68) na hlavnú cestu       
a po 2km (69) odbočíme vpravo na oblasť Zemplínskej šíravy – Paľkov. 

2. Po 65m (70) odbočíme vpravo. Po 230m (71) pokračujeme vpravo a pri rozdvojení ciest 
ideme (72) vpravo popred budovu 230m až k bráne na hlavnú cestu. 

3. Prejdeme na chodník a po 160m (73) prejdeme na druhú stranu a dole ideme cez bránku 
do posledného IV. Zastavenia krížovej cesty, Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

 

† XIV. Zastavenie (3 km) – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (73)                                                                                                                                  


