
 

                EKC Komárno 

                         Trasa Sv. Alberta Magnusa 

                          

                                40,1 km     

                        

Priebeh trasy:  Bazilika sv. Ondreja  

→ Kaplnka sv. Jozefa→ Chrám Obetovania Panny Márie 

→ Szent István Templom → Jézus Szíve Templom 

→ Kostol  Povýšenia Sv. Kríža → Komárňanský, Kamenično-Kolárovský kanál 

→ Szent Vendel Templom → Vážska cyklomagistrála Dunajská Stráž, Vrbina 

→ Lapidárium, Bašta Csarda → Kostol sv. Rozálie 

→ Vojenský Kostol, Galéria Limes → Kríž, sútok riek Váhu a Dunaja  

→ Dôstojnícky pavilón  → Kaplnka sv. Anny 

→ Bazilika sv. Ondreja 

 

Celková dĺžka: 40,1 km 

Prevýšenie: 124m 

! 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 (11) je bod v teréne na moste 

cez Komárňanský kanál, číslo (20 ) je bod na Vážskej cyklomagistrále. 

Pravidlá pohybu po trase:  

1. Počas krížovej cesty sa nepohybuj sám, ale  skupinách s počtom okolo 10 osôb. 

2. Každá osoba musí mať na sebe reflexné prvky, ktoré obdrží od organizátorov na 

začiatku cesty. 

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 rôznym 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 a privolaj záchrannú službu 

na núdzovom čísle 112. 

Účasť je na vlastnú zodpovednosť 

 

Začiatok EKC- Komárno 

Modlitba k sv. Albertovi Veľkému: 

Bože, prameň všetkej múdrosti, svätého biskupa Alberta si vyznačil tým, že ľudskú 

vedu uviedol do súladu so zjavenou pravdou; dopraj nám kráčať v šľapajách tohto 

učiteľa, aby nám pokrok vo vede pomáhal lepšie poznávať a vrúcnejšie milovať Teba. 

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v 

jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen 

Sv. omša: Bazilika sv. Ondreja, Palatínova ulica 1065 Komárno 

Sv. omša bude obetovaná za účastníkov Extrémnej Krížovej Cesty, spoločne s 

požehnaním pútnických krížov. 

Pred omšou prebehne registrácia účastníkov. Budú poskytnuté reflexné prvky na odev, 

občerstvenie, posilnenie (duchovné aj fyzické), mapy a sprievodca v tlačenej forme s texty 

na rozjímanie počas krížovej cesty. 

Patrónom tejto krížovej cesty bude Sv. Albert Magnus, učiteľ cirkvi. 

https://dominikani.sk/sv-albert-velky/ 

Celková dĺžka trasy bode 40,1 km, prevýšenie 124m. 

Trasa bude v teréne aj v obciach reflexne označená, smerovými orientačnými prvkami 

aby boli zreteľné aj po tme. 

Mapa trasy 

EKC Komarno 1 

Trasa 40,1 km • 10:20 h 

https://mapy.cz/s/lodajusema 

Trasa vedie cez typické podunajské a vážske oblasti, cez mesto Komárno, 

Komárom, obce Nová Stráž, Kameničná. Zastaviť sa a rozjímať môžete po trase v 

prírodnom prostredí riek a riečnych kanálov Dunaja a Váhu. Na trase nás budú 

pozorovať aj početné stáda srnčej zvery, z vodných kanálov divé vtáctvo a bobry. 

https://dominikani.sk/sv-albert-velky/
https://mapy.cz/s/lodajusema


 

Bazilika sv. Ondreja 

Trasa začína v Basilike sv. Ondreja, ktorý je historickou dominantou 

mesta. 

Po Palatínovej ulici pokračujeme vľavo ku Kaplnke sv. Jozefa 

kde bude 1. zastavenie krížovej cesty 

† I. Zastavenie (300m) – Kaplnka sv. Jozefa (2) 

Ostávame na Palatínovej ulici, prekrižujeme Lehárovú ulicu, neodbočujeme!, stale rovno 

na západ cez Tržničné námestie, opäť prekrižujeme druhé rameno Lehárovej ulice 

a znova sa ocitneme na Palatínovej ulici a hneď prvá budova vľavo má veľkú hnedú 

drevenú bránu do ktorej vojdeme a na nádvorí nájdeme Chrám Obetovania Panny Márie 

(červená brána)(3) 

 

† II. Zastavenie (500m) – Chrám Obetovania Panny Márie (3) 

Po druhom zastavení opäť sa vrátime na Lehárovu ulicu vyrazíme po nej na juh 

ku sklápaciemu  mostu a cez kruhový objazd rovno po Alžbetinom moste do 

Maďarska. Za mostom zídeme po pravej strane okolo TESCA a vedľa neho na 

Szent István tér a nájdeme  

 

† III. Zastavenie (2,1km) -Szent István Templom  (4) 

Po treťom zastavení pokračujeme smer západ cez Szent Istvan tér na Bajcsy 

Zsilinszky utca po 200m odbočíme vľavo na Szent  Lásló utca kde nájdeme po 

100m 

† IV. Zastavenie Jézus Szíve templom (2,5km) -  (5) 

 

Potom smerom na Gyár utca (smer na sever od kostola) cez Gyár utca na Eród 

korút, popri Dunaji okolo Dunajskej Bašty(6) (Dunai Bástya)k novému mostu cez 

Dunaj Monoštor. Naspäť na druhú stranu Dunaja prejdeme novým mostom 

Monoštor (7) na Slovensko. Po moste sa „slimákom“(8) presunieme na Dunajskú 

hrádzu smer západ (od mosta vľavo)! a po Eurovelo 6 prejdeme cca 4km kde 

zídeme z hrádze na ulicu Dunajský rad (9)!. Cez ulice Podzáhradná, Vnútorná 

a krížom cez hlavnú cestu prídeme ku Kostolu Povýšenia sv. Kríža 

† V. Zastavenie (10,5km) – Kostol Povýšenia sv. Kríža(10) 

Po ľavej strane  Kostola po Kostolnej ulici prejdeme rovno, prekrižujeme železničné 

priecestie! Pokračujeme rovno ku bodu(11) na moste cez Komárňanský kanál, za 

mostom odbočíme do prava a po1,1 km prídeme ku križovatke kanálov Kamenično-

Kolárovskému a Komárňanskému , kde nájdeme Kríž a šieste zastavenie. 

† VI. Zastavenie (14,3km) - Kríž,  križovatka kanálov (12) 

Vyberieme sa reflexne označenou cestou na sever, po 400m zabáča doprava po 1km 

vyjdeme na hradsku číslo 573. Po 2km pri orientačnom bode (13) zídeme v obci 

Kameničná z hlavnej cesty vľavo a cez orientačný bod (14) sa presúvame uličkami obce 

okolo obecného zastupiteľstva, obecnej knižnice, stojanu Packeta, okolo Coop Jednoty, 



 

opäť na hlavnú cestu 573 a po 100m najdeme Kostol Szent Vendel Templom 

čo je naše siedme zastavenie. 

† VII. Zastavenie (20km) – Kostol Szent Vendel Templom (15) 

Prejdeme po ľavej strane Kostola po ceste okolo požiarnej zbrojnice. 400m 

k orientačnému bodu (16), (17) okolo Kameničných podzáhrad, okolo orientačného bodu 

(18) okolo kanála Vinohrady-Kameničná po 500m vyjdeme na Vážsku cyklomagistrálu 

(19) Kameničná – záhrady. Prejdeme po cyklomagistrále 3km, prekrižujeme Komárňanský 

kanál po moste, ktorý je hrádzou čerpacej stanice Komárňanského kanála napájaného z 

Váhu a tu sa nachádza ôsme zastavenie. 

† VIII. Zastavenie (27,5km) – Čerpacia stanica, hrádza, Komárňanský kanál, Váh 

(24) 

Po 1,2 km zídeme z cyklomagistráli okolo orientačného bodu (22) prejdeme okolo Mŕtveho 

ramena Váhu, ku križovatke (23) okolo Bašty V. k bodu (24) prejdeme okolo Klubu turistov 

a pri orientačnom bode (25) zídeme k Lapidáriu po obrannom vale a schodišti Bašty VI. 

(27) až do Lapidária. V areály Basty Csárda nájdeme deviate zastavenie a aj občerstvenie 

tela. 

† IX. Zastavenie (32,5km) – Lapidárium Bašta V.(28) 

Z Lapidária sa vyberieme späť k orientačnému bodu (25) pri ňom doprava, smer severo-

východ, napojíme sa opäť na Vážsku cyklomagistrálu v bode označenom tabuľkou 

„Komárno nad rímskym Lapidáriom“ a ideme 1,9km. Prejdeme popod Komárno-železničný 

most, za mostom zídeme z cyklomagistrály a okolo mestskej čerpačky odpadových vôd sa 

dostaneme na Ulicu vnútornú okružnú. Po 500m z nej odbočíme doprava, smer západ na 

Rákocziho ulicu a po 1km prídeme na Námestie sv. Rozálie, kde nájdeme Kostol sv. 

Rozálie a to je naše desiate zastavenie. 

 

† X. Zastavenie (35,5km) – Kostol sv. Rozálie (31) 

Na Námestí sv. Rozálie prekrižujeme Rákocziho ulicu, prejdeme cez Kossúthove 

námestie. Na južnom konci námestia odbočíme doľava na Kálmána Thalyho ulicu na 

rázcestí odbočíme doprava a pokračujeme na ulicu Františkánov, kde po 150m budeme 

rozjímať pri Kostole  Božského srdca Ježišovho, bývalý Vojenský kostol a Galérii Limes, 

t.j. naše jedenáste zastavenie 

† XI. Zastavenie (36,5km) – Vojenský kostol (32) 

Odtiaľ sa vrátime späť na Rákocziho ulicu, pôjdeme doprava, kde po 

600m odbočíme doprava na Vnútornú okružnú ulicu a po150m 

odbočíme doľava na Elektrárenskú cestu a po brehu Váhu prídeme k 

sútoku riek Váh a Dunaj, k dvanástemu zastaveniu pri Kríži. 



 

† XII. Zastavenie (38,8km) – Kríž, sútok riek Váhu a Dunaja (33) 

Stále po Elektrárenskej ceste, po ľavej strane máme Dunaj a čerpaciu stanicu pre 

lode, po 100m napravo, sa nachádza budova Rozvodného závodu ZSE. Cestu 

lemuje po pravej strane vysoká protiturecká pevnosť. Prídeme na križovatku ulíc 

kde pokračujeme skoro rovno, okolo detského mestského ihriska po pravej strane, 

stále máme po ľavej strane Dunaj, stále sa nachádzame na Elektrárenskej ceste, 

prídeme k Dôstojníckemu pavilónu. Vojdeme do brány a cez jeho nádvorie 

prejdeme do centra mesta, na Námestie gen.Klapku a ku Kaplnke sv. Anny , ktorá 

sa nachádza hneď za mestským úradom. 

Tu budeme rozjímať o trinástom zastavení našej krížovej cesty. 

† XIII. Zastavenie (39,8km) - Kaplnka sv.Anny (34) 

Opäť cez Nám. gen. Klapku prejdeme na Palatínovu ulicu späť do Baziliky sv. Ondreja 

kde na záver absolvujeme štrnáste zastavenie. 

 

† XIV. Zastavenie (40.1km) – Basilika sv. Ondreja(Cieľ) 

Verím, že všetci zistíme (aj vďaka tejto púti) 

ŽE ŽIŤ NAPLNO SA OPLATÍ 
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