
                                                  EKC Košice 

        Trasa Sv. Košických Mučeníkov 

                                     Priebeh trasy: Kostol Kráľovnej Pokoja
                                             
                           Dóm sv.Alžbety → Kostol sv. Ondreja → Košický Hrad                                          
→ Prameň Pátra Pia → Kaplnka sv. Rodiny → Kostol sv. Petra a Pavla                              
→ Jánošova lúka → Kráľova studňa → Sedlo pod Vysokým vrchom                           
→ Diana poľovnícka chata → Nad Alpínkou,Svätý obrázok                                              
→ Kaplnka sv. Jána Nepomuckého → Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie                      
→ Kostol Sedembolestnej Panny Márie → Košice Kostol Kráľovnej Pokoja 

Celková dĺžka: 41km 
Prevýšenie: 1150m 

! 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- Košice 

Kostol Kráľovnej pokoja (Košice) 

1. Po opustení kostola Kráľovnej pokoja (1) po svätej omši odbočíme doprava a po chodníku 
prejdeme rovno cca 460m po ulici Milosrdenstva,na konci ulice na križovatke (2) odbočíme doľava 
a pôjdeme cca 620 m rovno po ulici Južná Trieda až dôjdeme na križovatku ku pamätníku 
Námestie Osloboditeľov (3). Prejdeme cez cestu rovno a po pravej strane Hlavnej ulice pôjdeme 
rovno cca 400 m až prídeme k Dómu sv. Alžbety (4) kde je I.zastavenie.

†  I. Zastavenie (1,6km) – Dóm Sv. Alžbety (4)

1. Od Dómu Sv. Alžbety odbočíme doprava a pokračujeme rovno cca 700 m až prídeme               
na koniec Hlavnej ulice (5).
2.Odbočíme doľava a prejdeme 50m rovno po chodníku po Hviezdoslavovej ulici,                    
potom odbočíme doprava a prejdeme rovno križovatkou cez prechod na druhú stranu (6).
3.Odbočíme doľava prejdeme rovno cca 10m, potom zabočíme doprava a prejdeme rovno    
popred Východoslovenské múzeum (7) cca 60m.
Na konci chodníka prejdeme rovno cez cestu po prechode na druhú stranu kde odbočíme 
doprava a za rohom budovy Strojníckej Priemyslovky (8) odbočíme doľava na Komenského ulicu.
4.Pokračujeme rovno po Komenského ulici prejdeme cca 1,3 km, až ku križovatke                            
s Havlíčkovou ulicou, kde prejdeme rovno cez prechod na autobusovú zastávku Havlíčkova (8), 
potom odbočíme doprava a prejdeme rovno cez prechod na druhú stranu,potom odbočíme 
doprava, prejdeme 15m, potom odbočíme doľava.
5.Pokračujeme rovno po chodníku po Kostolianskej ceste cca 400m až po križovatku                        
s ulicou Cestou pod Hradovou. Pri Crow Aréne (9) odbočíme doľava a pokračujeme rovno           
po chodníku po cca 200m prejdeme cez prechod rovno na druhú stranu, pokračujeme 270m 
rovno a pri Internátoch Univerzity veterinárneho lekárstva (10) odbočíme doprava prejdeme rovno 
cez cestu na druhú stranu, odbočíme doľava na nový chodník a pokračujeme rovno cca 120m     
až dôjdeme ku kostolu Sv. Ondreja (10).
 

† II. Zastavenie (5,1km) - Kostol Sv. Ondreja (10) 

Od kostola Sv. Ondreja pokračujeme rovno po ulici Cesta pod Hradovou po chodníku, 
po cca 300m na parkovisku (11), odbočíme kúsok doľava,asi 5m a pokračujeme rovno cca 525m   
po Ďumbierskej ulici, potom zabočíme mierne doprava a pokračujeme nespevnenou poľnou cestou 
asi 580m rovno.Prídeme ku výhľadu na mesto (12), zabočíme doprava, pokračujeme rovno           
cca 200m, cesta sa mierne stáča doľava, potom šikmým traverzom cca 120m doprava,              
potom doľava šikmým traverzom cca 60m. Ďalej stúpame rovno asi 120m z miernym stáčaním 
chodníka, až k vyhliadkovému mostíku (13), kde zabočíme mierne doľava a stúpame rovno           
cca 240m k informačnej tabuli (14) o Košickom Hrade. Od tabule zabočíme vľavo a zájdeme       
40m ku hradu. 

† III. Zastavenie (7,3km) - Košický Hrad (15) 

Od hradu sa vrátime 40m späť na hlavnú trasu ktorou sme prišli ku tabuli. 
Zabočíme doľava a pokračujeme po ceste ktorou sme prišli rovno cca 500m 
k turistickému prístrešku a informačnému rázcestníku, ktorý označuje chodníček Sv. Pátra Pia 
(16). Pokračujeme lesom rovno a asi po 415m prídeme k prameňu Sv. Pátra Pia. 



† IV. Zastavenie (8,2km) - Prameň Sv. Pátra Pia (17) 

Od prameňa sa vrátime späť 415m k prístrešku a informačnému rázcestníku,    
potom odbočíme doprava a po žltej turistickej značke pôjdeme cca 400m rovno,                       
potom prejdeme cez cestu a pokračujeme po žltej značke cca 1 km, až prídeme                                               
k rázcestníku Nad Suchou dolinou(18).Pri rázcestníku odbočíme doprava                                       
na červenú turistickú značku-Cesta Hrdinov SNP po ktorej pôjdeme cca 2km                                    
až ku Kaplnke Sv.rodiny, kde je V. Zastavenie (19). 

† V. Zastavenie (12km) - Kaplnka Sv. Rodiny (19) 

Od Kaplnky pôjdeme rovno cca 180m po Strážnej ulici. Pri rázcestníku (20) odbočíme 
doľava na Loveckú ulicu po ktorej prejdeme cca 330m, potom odbočíme doprava                             
na Kadlubskú ulicu po ktorej prejdeme cca 430m až ku Kostolu Sv.Petra a Pavla, 
kde je VI. zastavenie. 

† VI. Zastavenie (13km) - Kostol Sv. Petra a Pavla, Kavečany (21) 

Od kostola sa vrátime späť tou istou cestou po Kadlubskej ulici a na križovatke odbočíme 
doprava na červenú turistickú trasu známu ako cesta Hrdinov SNP. Po červenej značke 
prejdeme lesom cca 3 km,až k turistickému rázcestníku Jánošova lúka. 

† VII. Zastavenie (16,5km) - Jánošova lúka (22) 

Od turistického rázcestníka pokračujeme po červenej značke rovno lesom a po 2,3km 
prídeme k turistickému rázcestníku Kráľova studňa (23). Pri rázcestníku odbočíme 
doprava na modrú turistickú značku a pokračujeme rovno a po cca 470m prídeme k prameňu 
Kráľova studňa. 

† VIII. Zastavenie (19,2km) - Kráľova studňa, prameň (24) 

Od prameňa sa vraciame naspäť tou istou trasou-modrá značka k turistickému rázcestníku 
Kráľova studňa, kde odbočíme doprava opäť na červenú značku a pokračujeme rovno lesom      
a po cca 2,3 km prídeme ku krížu na sedle pod vysokým vrchom. 

† IX. Zastavenie (22km) - Sedlo pod Vysokým vrchom, kríž (25) 

V sedle odbočíme doľava na modrú turistickú značku po ktorej budeme zostupovať dlhší úsek    
4,9 km až prídeme k poľovníckej chate Diana kde je X. zastavenie. 



† X. Zastavenie (27km) - Diana, poľovnícka chata (26) 

Od chaty pokračujeme ďalej po modrej značke a po cca 4,2km prídeme 
k parkovisku Čermeľské údolie (27). Na parkovisku zabočíme doprava na chvíľu 
opustíme modrú značku a prejdeme cca 25m, potom odbočíme doľava a prejdeme rovno 
cca 50m kde sa opäť napojíme na modrú značku,na modrej odbočíme doprava       
a prejdeme rovno cca 75m až sa ocitneme na cestnej komunikácii (28).                     
Zo zvýšenou opatrnosťou prejdeme na druhú stranu, ide o kritický úsek častých 
kolízii áut s chodcami, či cyklistami ! 
Odbočíme doľava a pokračujeme rovno cyklochodníkom (29). Stúpame lesom                          
a po cca 320m prídeme ku Svätému obrázku, Nad Alpínku, kde je XI.zastavenie. 

† XI. Zastavenie (31,6km) - Nad Alpínkou Svätý obrázok (30) 

Od miesta pokračujeme cca 2,1 km po cyklochodníku, 
až prídeme ku Kaplnke Sv. Jána Nepomuckého kde je XII.zastavenie. 

† XII. Zastavenie (33,7km) - Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého (31) 

Od kaplnky pokračujeme rovno cca 365ma vyjdeme na červenú značku Cesta Hrdinov 
SNP. Na červenej odbočíme doľava a pokračujeme rovno a cca po 835m prídeme       
na Horný Bankov,až ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie. 

† XIII. Zastavenie (35km) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie (32) 

Od kaplnky sa vrátime späť cca 65m na červenú značku, ktorou budeme schádzať lesom 
cez Dolný Bankov (33) až do Čermeľa (34) kde po dosiahnutí cestnej komunikácie 
červenú značku opustíme. Prejdeme zo zvýšenou opatrnosťou rovno po cestnom moste 
na druhú stranu cca 95m na druhú stranu ! Odbočíme doprava a pokračujeme rovno 
chodníkom popri ceste cca 1km kde na križovatke Čermeľskej cesty a Leteckej ulice 
odbočíme z chodníka doprava a prejdeme cez prechod na druhú stranu. Pri turistickom 
rázcestníku Čermeľ - Urbánkova ulica (35), odbočíme doľava na Urbánkovu ulicu 
a pokračujeme rovno a po cca 325m odbočíme vpravo na Višňovú ulicu, pokračujeme 
45m rovno, potom odbočíme doľava na Záhradnú ulicu, pokračujeme rovno cca 250m, 
potom odbočíme doprava na Tŕňovú ulicu prejdeme 70m rovno, ďalej odbočíme doľava      
na Hurbanovú ulicu po ktorej prejdeme rovno 370m až na križovatku, kde odbočíme 
doprava na Watsonovu ulicu, pokračujeme rovno a po 800m prídeme na parkovisko (36), 
kde odbočíme doprava prejdeme 60m rovno a prejdeme cez prechod na druhú stranu, 
kde odbočíme doprava na ulicu Na Kalvárii, po ktorej vyjdeme rovno hore cca 460 m    
ku Kostolu Sedembolestnej Panny Márie kde je XIV. zastavenie. 

†  XIV. Zastavenie (41km) 
                                                                                                       
- Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária (37) 

Ukončenie EKC - Košice. 


