
                       EKC Orava

                Trasa bl. Zdenky Schelingovej

      
      Priebeh trasy:  Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Zákamenné

          → Kaplnka Nanebozatia Panny Márie → Kostol sv. Jozefa,                                                                                                                              
→ Kostol Božského Srdca Ježišovho, Lomná                                                                        
→ Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, na Kaňovej Jame →  Kaplnka sv. Anny, Vaňovka   
→ Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie,Vasiľov →  Kostol Najsvätejšej Trojice, Lokca  
→ Kostol Anjelov Strážcov, Ťapešovo →  Kostol Premenenia Pána, Oravská Jasenica  
→ Kostol sv. Šimona a Júdu, Námestovo →  Kostol sv. Antona Paduánskeho, Klin       
→ Socha Ježiša Krista, Klin → Kostol sv. Petra a Pavla, Zubrohlava                                                                    

Celková dĺžka: 44,5km 
Prevýšenie: 890m 

! 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 bod informačná tabuľa, číslo (16 ) 
je bod Košický hrad.

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 - Orava

                                                                                                                        
Bazilika Narodenia Panny Márie

Trasa začína pri kostole Nanebovzatia Panny Márie (Štart) pokračuje ul. Jána Vojtašáka,                
popri cintoríne, kalváriou k prvému zastaveniu. 

†  I. Zastavenie: Kaplnka Nanebovstúpenia Panny Márie (2).

Pri smerovníku Kalvária zabočíme doľava poľnou cestou popri drevenom pútači s lavičkou (3) dole 
lúkou na ul. Spodná Mrzačka k druhému zastaveniu.

†  II. Zastavenie: Kostol sv. Jozefa (4).

Ulicou Spodná Mrzačka popri kaplnke (5) na ul. Oravická, smerujeme na križovatku (6) s ul.Hlavná. 
Prechodom ul. Hlavná ! pokračujeme Lesníckou ulicou až na most (7) cez rieku Biela Orava.          
Za mostom ! cestou popri rieke Biela Orava, vodnej elektrárni prichádzame do obce Lomná. 
Prechádzame popri základnej škole a autobusovej zastávke až k tretiemu zastaveniu. 

†  III. Zastavenie: Kostol Božského Srdca v Lomnej (8).

Odtiaľto približne 50 m ! odbočíme doprava. Cestou popri cintoríne (stĺp el. vedenia)                    
cesta pokračuje lúkou hore kopcom Zhoreliská. Touto cestou postupujeme (lúka ,les) !                     
až na zelenú turistickú značenú trasu(TZT) (9). Cestou sledujeme značenie stužkami z prechodu 
Lomnianskym Chotárom ! Po zelenej trase asi po 200 m prichádzame k turistickému smerovníku 
Kaňova Jama (po ľavej strane). Asi 20 m dole je štvrté zastavenie. 

†  IV. Zastavenie: Kaplnka Panny Márie - Kráľovnej (10).

Po zelenej trase pokračujeme smer Lokca. Na tomto úseku treba byť zvlášť pozorný !,              
pretože na trase sú viaceré poľné cesty .Postupujeme cez Galanky (11) !,Čerchle (12) !                  
Po zelenej pásovej značke prichádzame k piatemu zastaveniu. 

†  V. Zastavenie: Kaplnka sv. Anny (13).

Ďalej hore vŕškom (14) ! ku smerovníku Vasiľovská kaplnka, kde je šieste zastavenie. 

†  VI. Zastavenie: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (15).  

Taktiež sa tu nachádza altánok. Pokračujeme po zelenej a súbežne modrej po Dolinu Grapa(16). 
Turistiské tabuľky sú po pravej strane pribité na strome – breza ! Pokračujeme po zelenej trase(lúka) 
cez Klinec na okraj lesa, kde sa nachádza turistický kôl(17) a lavička. Pozor vstupujeme do lesa,    
kde môže prebiehať ťažba !!! Schádzame k mostu(18) cez potok Hrušínka, ul. Mlynská                  
a ul. Komárnik popri autobusovému nástupišťu, cez prechod pre chodcov ! ul. Hradská. 
Prichádzame k turistickému smerovníku Lokca, bus (19). Ul. Lipová prichádzame na Trojičné 
námestie. Vystúpime po schodoch pred siedme zastavenie. 



†  VI. Zastavenie: Kostol Najsvätejšej Trojice (20).

Stále po zelenej značke ul. Vyšný Koniec prichádzame na ul. Magurská (21).                 
Tu odbočíme doľava !, ul. Magurská kráčame rovno, popri družstvu,                                                 
cez Budínsky potok (22) po ceste k prechodu cez potok Adamka doprava (23) prichádzame do obce 
Ťapešovo. Schádzame popri obecnej knižnici, kde asi po 50m odbočíme doľava (24), pokračujeme 
cca 500 m, prichádzame na križovatku, kde odbočíme doprava a po 50m stojíme pred zastavením.

†  VIII. Zastavenie: Kostol Anjelov Strážcov (25).

Vraciame sa späť 50 m, odbočíme doprava a asi po 800m prichádzame k autobusovej zastávke 
(26). Pozor ! Prechádzame cez frekventovanú cestu ( prechod pre chodcov).                       
Schádzame chodníčkom k lávke ponad rieku Biela Orava (27), odbočíme doprava a chodníčkom cez 
pole po 400 m prichádzame k lanovej lávke (28) cez Veselianku. Po 20m odbočíme doľava,            
asi 200m rovno pred hasičskú zbrojnicu (29), kde odbočíme doprava a pokračujeme k pamätnému 
domu Martina Hamuliaka (30). Zabočíme doľava, po 150m doprava (31) na schody k zastaveniu. 

†  IX. Zastavenie: Kostol Premenenia Pána (32). 

Za kostolom odbočíme doľava, hore kopcom na zelenú cyklotrasu popri kalvárii k altánku (34),    
ďalej po cyklotrase popri rozostavanému zrubovému domu a vyhliadke (35) ku cyklosmerovníku 
Brehy (36). Tiež je tu menší altánok. Pozor ! Schádzame na lesnú cestu, poblíž sa nachádza 
krmelec, kde asi po 70m sa cesta stáča smerom doprava dole na rúbanisko !                                   
Po ceste schádzame až k ceste č.78 (37). Pozor ! Frekventovaná cesta,                                  
potrebné je prejsť za zvodidlo na cyklochodníka doľava, asi po 1,3km prídeme ku kruhovému 
objazdu (38) k cintorínu na ul. Hviezdoslavova. Popri cintoríne pokračujeme rovno smerom              
na Hviezdoslavovo námestie, odbočíme doprava popri O2, po 50m opäť doprava k turistickému 
smerovníku Námestovo, bus (39).                                                                                                     
Ďalej rovno popred bistro bar Marina, cez prechod pre chodcov,                                                     
okolo sochy biskupa Jána Vojtaššáka k desiatemu zastaveniu. 

†  X. Zastavenie: Socha bl. Zdenky Schelingovej a Kostol sv. Šimona a Júdu (40).

Opustíme areál kostola a po žltej turistickej trase ul. Mieru popri gymnáziu A.Bernoláka pokračujeme 
rovno ul. Kliňanska cesta popri športovému areálu, hasičoch,firme HERN- strojárne k smerovníku 
Most Michaľov (41). Ďalej po žltej trase Kliňanskou cestou k smerovníku Klin, ZŠ (42) po ul. Hlavná 
k cyklosmerovníku Klin, kostol. Odbočíme doprava a po 50m sme pri zastaveniu.

†  XI. Zastavenie: Kostol Sv. Antona Paduánskeho (44).

Schádzame späť na žltú trasu ,pokračujeme ul. Hlavná na križovatku Cesta k soche (45)      
odbočíme doprava a postupne okolo ihriska hore kopcom cez parkovisko k areálu (46)                       
a k zastaveniu.



†  XII. Zastavenie: Socha Krista Spasiteľa (47).

Odtiaľto schádzame tou istou trasou na parkovisko ,na parkovisku odbočíme doľava                        
na Náučný chodník Premeny lesa (47) a poľnou cestou po cca 800m k cyklosmerovníku Klin,      
chotár (49). Pozor ! V tomto mieste odbočíme doľava a poľnou cestou prídeme po 1,3 km                 
až k mostu (50) cez potok Polhoranka v Zubrohlave. Ešte pred mostom doľava,                          
poľnou cestou popri Polhoranke a ihrisku sa nachádza altánok a lavice (otužilecký areál),                
kde bude pripravené pohostenie (polievka ,čaj) Občerstvení sa vraciame spať k mostu (50). 
Prechádzame cez most a po 200m odbočíme doprava na ul. Hlavná                                                                     
a po chodníku prichádzame pred Kostol sv. Petra a Pavla.

†  XII. Zastavenie: Kostol sv. Petra a Pavla (51). 

Ulicou Školská sa dostaneme na križovatku s ul. Stará Bobrovská (52),                                               
tu odbočíme doľava, pokračujeme rovno až na koniec ulice, kde prichádzame na poľnú cestu                     
a stále rovno až ku krížu (53) nad hlavnou cestou. Pozor ! Odbočíme doľava,                      
vchádzame na frekventovanú cestu, spočiatku po krajnici asi 1,3km, prichádzame do obce Bobrov, 
ďalej rovno po chodníku až na námestie sv. Jakuba.                                                                           
Cez vstupnú bránu (54) Bobrovskej kalvárie stúpame popri samotných zastaveniach                        
až k XIV. zastaveniu, kde naša trasa EKC končí.  

†  XIV. Zastavenie: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie.


