
                       EKC Považská Bystrica

               Trasa Matky Božej z La Salette
                            

                                     Priebeh trasy: 

                   Farský kostol Návštevy Panny Márie Považská Bystrica                              
→ Kalvária  →  Lúka pod Maníncom  → Kaplnka v Kostolci  →  Vrchteplá cintorín                  
→ Bodiná (Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov) →  Veľká Čierna → Sedlo pod Dúpnou   
→ Rybníky →  pri horárni Dolina  → Zemianska Závada →  Kaplnka Panny Márie Snežnej  
→ Sedlo Horný Moštenec  → Plačúca Panna Mária z La Salette                                                      
→ Kostol Panny Márie Lasaletskej

Celková dĺžka: 40km 
Prevýšenie: 1440m 

! 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 - Považská Bystrica.

Farský kostol Návštevy Panny Márie v Považskej Bystrici.
Z hlavného východu kostola odbočíme doprava a po zostupe niekoľkých schodov 
znovu doprava pozdĺž parkoviska cca 100m na hlavnú cestu, znovu doprava cez podchod           
pod výpadovkou na Žilinu cca 200m, za najbližšou križovatkou prejdeme pri Cirkevnej ZŠ 
prechodom pre chodcov na druhú stranu a vydávame sa po žltej turistickej značke ponad cintorín 
cca 450m až k prvému zastaveniu Kalvárie.

                                                                                                                      
†  I. Zastavenie (750m) na Kalvárii  (2)

Pokračujeme hore Kalváriou popri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty, míňame Kaplnku       
sv. Márie Magdalény (3) a pokračujeme cez vrchol kopca pozdĺž záhradiek, ktoré máme po ľavej 
ruke, až na ich koniec (4), kde odbočíme doľava a po cca 150m  od odbočenia sa znovu napojíme 
na žltú značku. Po nej kráčame hore riedkym lesom , ktorým prichádzame na lúku pod Maníncom. 
Pokračujeme 1,5km až po les na úbočí Manínca, kde nás čaká ďalšie zastavenie.

†  II. Zastavenie (3,4km) – osadený kríž na vrchole lúky pod Maníncom  (5)

Pokračujeme po žltej značke doprava a po pár desiatkach metrov znovu vchádzame do lesa.        
Po cca 600m sa k žltej pripojí sprava cyklocesta, po ďalších 600m opúšťame doľava stúpajúcu žltú 
turistickú značku a pokračujeme ďalej rovno po cykloceste. Cyklocesta nás sprevádza ešte cca 
1km, aby tiež odbočila doľava (6) do dediny Záskalie, pričom my pokračujeme rovno ďalšieho 
1,7km popod kopec Drieňovka, ktorý máme po ľavej ruke, až ku kaplnke pri cintoríne v Kostolci.

†  III. Zastavenie (7,3km) – Kaplnka pri cintoríne v Kostolci  (7)

Ideme ďalej rovno po asfaltovej ceste vrchnou časťou dediny Kostolec (neodbočovať doľava 
smerom dole!) a ďalej, pričom zľava obchádzame (8) skalné bralo Bosmany, až kým neprídeme po 
1,9km k studničke vedľa hlavnej cesty. Pokračujeme doprava po hlavnej ceste, pričom vchádzame 
do dediny Vrchteplá, kým po 1km neprídeme na odbočku k miestnemu cintorínu. Ideme 150m 
k nemu a tu nás čaká ďalšie zastavenie.

†  IV. Zastavenie (10,3km) – Cintorín vo Vrchteplej  (9)

Vrátime sa na hlavnú cestu a pokračujeme v pôvodnom smere. Po 300m na prvej križovatke 
v dedine (10) odbočíme doprava a po ďalších 100m znovu doprava. Tým sme sa napojili na modrú 
turistickú značku a zároveň cyklocestu, ktorou ponad záhradkársku osadu opúšťame Vrchteplú. 
Ostávame na značke, po ktorej prídeme po 3,5km na hlavnú cestu do Bodinej. Tu odbočíme 
doľava hore dedinou 250m ku Kostolu Panny Márie Kráľovnej anjelov.



†  V. Zastavenie (14,6km) – Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov  
(11)Vrátime sa na modrú značku a schádzame dolu dedinou po hlavnej ceste 800m, 
kým sledujúc modrú značku neodbočíme doľava a opúšťame dedinu.               
Stúpame 1,5km až ku krížu v sedle nad Veľkou Čiernou.

†  VI. Zastavenie  (16,7km) – Kríž v sedle nad Veľkou Čiernou  (12)

Ďalej traverzujeme po modrej značke sprava masív hory Tisová, až sa dostaneme po 3,2km         
do sedla pod Dúpnou.

†  VII. Zastavenie  (19,9km) – Sedlo pod Dúpnou  (13)

Stále sa držíme modrej, po ktorej schádzame popri ohnisku a hojdačke kúsok dolu svahom,        
aby sme hneď pod hojdačkou odbočili doprava a po ďalších 200m zase doľava. Ideme znovu 
cca 300m dolu svahom, aby sme zmenili smer doprava a údolím stále sledujúc modrú značku došli 
po 1,7km ku krížu pri Rybníkoch, pričom približne v polovici tejto vzdialenosti minieme osamelý 
murovaný dom.

†  VIII. Zastavenie  (22,3km) – Kríž pri Rybníkoch  (14)

Lúkou sa dostaneme po cca 100m na hlavnú cestu (15) medzi Považskou Bystricou a Domanižou, 
odbočíme na nej doprava a 900m po nej ideme (16, 17) k odbočke na Zemiansku Závadu (18). Po 
ceste k tejto dedine (19) sa po cca  1,4km pri kríži pri horárni Dolina – vľavo od cesty.

†  IX. Zastavenie  (24,7km) – Kríž pri horárni Dolina  (20)

Ďalej po asfaltovej ceste prichádzame do obce Zemianska Závada, pri dome č.p. 5 (21) zahneme 
doľava, v strede obce po 300m (22) odbočíme vpravo medzi domy, pokračujeme na koniec 
zástavby a poľnou cestou sa dostaneme až ku krížu nad Zemianskou Závadou. Aby sme ho našli, 
musíme po cca 700m za odpočinkovým miestom (23) odbočiť doľava a po ďalších cca 200m 
doprava.

†  X. Zastavenie  (28 km) – Kríž v sedle nad Zemianskou Závadou  (24)

Po lesnej ceste – zvážnici klesáme 2km, až sa dostaneme ku kaplnke Panny Márie Snežnej pod 
Podskalským Roháčom.

†  XI. Zastavenie  (30,1 km) – Kaplnka Panny Márie Snežnej  (25)

Od Kaplnky Panny Márie Snežnej vojdeme do obce Podskalie, a popri kaplnke Panny Márie (26) 
prichádzame k miestnemu Kostolu sv. Martina (27). Pokračujeme hore kopcom po ceste von 
z dediny a zvážnicou sa po 2,3km dostávame ku krížu v sedle nad Horným Moštencom. 



†  XII. Zastavenie  (33,5 km) – Kríž v sedle nad Horným Moštencom  (28)

Zo sedla schádzame priamo do obce Horný Moštenec, na začiatku ktorej vpravo 
míňame cintorín a Kostol sv. Cyrila a Metoda (29).  Pod ním odbočíme doprava na 
hlavnú cestu, po ktorej stúpame na koniec obce a ďalej rovno zvážnicou (30)                  
pokračujeme ku krížu za Horným Moštencom.

†  XIII. Zastavenie  (35,6 km) – Kríž za Horným Moštencom  (31)

Od kríža po hrebeni nezmeniac smer (na severozápad resp. sever) poľnou cestou vojdeme do lesa 
a pripájame sa po cca 800m od kríža na zelenú turistickú značku - Moštenský chodník) (32),        
až prídeme zhruba po ďalšom 1 km k vodárni nad sídliskom SNP. Po asfaltovej ceste pokračujeme 
až na hlavnú cestu nad garážami na Čiernom Háji, ktorá tvorí obchvat sídliska Rozkvet.            
Ideme po nej doľava pár desiatok metrov, aby sme sa na najbližšej križovatke (33) vydali poľnou 
cestou medzi oboma cestami pre motorové vozidlá nahor smerom k vodárni nad sídliskom 
Rozkvet. Od nej pokračujúc po hrebeni dôjdeme až k prvým panelákom (34) po pravej ruke a ďalej 
až pod Kaplnku sv. Heleny (od vodárne cca 600m), kde odbočíme doľava nahor k Plačúcej Panne 
Márii nachádzajúcej sa tesne pod kaplnkou.

†  XIV. Zastavenie (39,8 km) – Plačúca Panna Mária z La Salette  (35)

Vľavo za kaplnkou je cieľ krížovej cesty - Kostol Panny Márie Lasaletskej. Tu sa môžete zložiť, 
zahriať, možno niečo prejesť a ak prídete vo vhodnom čase, tak aj poďakovať za šťastný príchod 
do cieľa na svätej omši, ktorá začína ráno o 6,45.


