
                             EKC Vrícko

               Trasa Sv. Margity Uhorskej
                            

                                    Priebeh trasy: 

                                              Kostol Sv. Bartolomeja vo Vrícku                                   
→ Kríž na konci obce → Rázcestník Bak → Vríčanské sedlo → Skalky                          
→ Janková → Rázcestník Úplaz → Sedlo pod Hnilickou Kýčerou                                        
→ Pri chate pod razcestníkom Zraz →  Rybníky Brčná → Kostol Sv. Michala Slovany                                 
→  Kostol Sv. Kríža, Kalvária, Kláštor pod Znievom → Lurdská kaplnka                        
→ Kostol Sv. Mikuláša → Kostol Narodenia Panny Márie, Kláštor pod Znievom                                                      

Celková dĺžka: 30,2km 
Prevýšenie: 943m 

! 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 - Vrícko.

Kostol Sv. Bartolomeja vo Vrícku.

Od kostola odbočíme na ulici doprava kde sa po približne 50m dostaneme na hlavnú cestu na 
ktorej odbočíme doľava. Asi po 1,2 km prechádzame okolo kríža ( 2 ) ktorý je pred Obecným 
úradom. My ale pokračujeme k ďalšiemu krížu ktorý sa nachádza ďalej na konci obci, cca o 500m.

                                                                                                                      
†  I. Zastavenie (1,3km) Kríž na konci obci  (3)

Pokračujeme ďalej po ceste, okolo penziónu Pohoda, ktorý je po ľavej strane. Po ďalších 300m   
pri parkovisku končí hlavná cesta a pokračujeme ďalej po žltej a zelenej turistickej značke. 
Prichádzame až k rázcestníku Bak (4) kde zelená turistická značka pre nás končí.

†  II. Zastavenie (3,6km) Rázcestník Bak  (4)

Od tohto zastavenia pokračujeme mierne doprava po žltej značke kde po 1,5km prichádzame       
k Vríčanskému sedlu pri ktorom je Kríž (5).

†  III. Zastavenie (5,2km) Vríčanské sedlo  (6)

Od Vríčanského sedla odbočujeme doprava, už stále po červenej značke, popod horu Kútik 
(1064m) a Severák, kde po 3km od tretieho zastavenia prichádzame k rázcestníku Skalky 
(1191m).

†  IV. Zastavenie (8,2km) Rázcestník Skalky  (7)

Pokračujeme ďalej po červenej značke, kde sa po 2,8km nachádza ďalšie piate zastavenie, 
Janková (1163m).

†  V. Zastavenie (11km)  Rázcestník Janková  (8)

Po 1,3km prechádzame okolo rázcestníka Sedlo pod Úplazom (9). My ale pokračujeme ďalej           
po červenej značke ešte cca 450m, kde sa nachádza rázcestník Úplaz (10),                                   
pri ktorom je piate zastavenie. 

†  VI. Zastavenie (12,8km)  Rázcestník Úplaz  (10) 

! Pokračujeme doprava naďalej po červenej značke, kde po necelom kilometri prichádzame            
k rázcestníku Sedlo pod Hnilickou Kýčerou (11). Pri tomto zastavení je aj turistický prístrešok         
a asi 80m ďalej mimo trasu aj studnička - prameň. Nájdeme ho na trase medzi červenou a zelenou 
trasou. 

†  VII. Zastavenie  (13,7km)  Kríž pod Hnilickou Kýčerou (11)

My ale pokračujeme ! ostro doprava odteraz už po zelenej trase, kde asi po 1km prechádzame 
okolo rázcestníka Zraz (12). Pokračujeme stále po zelenej značke aj okolo razcestníka Krčma (13) 
ktorý je po ďalších cca 500m. Po pravej strane sa nachádza Sloviansky potok a začína                 
tam aj cyklotrasa. ! Pozor ! O ďalších cca 900m sa nachádza po ľavej strane chata (14) - dom 
(adresa Slovany č.209), kde je aj ôsme zastavenie.



†  VIII. Zastavenie  (16,3km)   Chata, Slovany 209 (14)

Pokračujeme teraz dlhšiu dobu 4,1km po zelenej turistickej značke                             
až k Rybníky Brčná.
                               
†  IX. Zastavenie  (20,4km)  Rybníky Brčná  (15)

! Pozor ! Schádzame zo zelenej značky mierne doprava a pokračujeme po Znievskej cyklotrase 
opäť dlhšiu dobu 3,2km po bod (16), kde musíme zvýšiť pozornosť, pretože naša trasa od tohto 
bodu už nebude pokračovať po cyklotrase. Po ďalšom 1km prichádzame na cestu do obce 
Slovany, kde po ďalších 350m prichádzame na hlavnú cestu (17), kde ! odbočujeme doľava,        
ku kostolu ktorý je od križovatky vzdialený 150m.

†  X. Zastavenie  (25,1km)  Kostol Sv. Michala - Slovany  (18)

Z kostola sa vraciame naspäť po tej istej ceste asi 150m, kde na križovatke odbočujeme doľava. 
Prechádzame okolo hlavnej cesty po chodníku okolo Obecného úradu, po ulici M. Štillu                
až po križovatku bod (19), kde odbočujeme ! doprava na ulicu A. Moyzesa.                    
Pokračujeme cca 400m okolo kríža (20), kde odbočujeme doľava na ulicu Hlboká. Po ďalších 
400m pri dome č.23 asfaltová cesta končí (21) a my odbočujeme doprava. (nie po cyklotrase !)    
Po tejto ceste pokračujeme cca 600m až prídeme pred kaplnku Sv. Huberta (zelená turistická 
značka) (22), kde ešte pred kaplnkou odbočíme smerom na Kalváriu. Prechádzame okolo 
zastavení až k ďalšiemu zastaveniu.

†  XI. Zastavenie  (27,8km)  Kostol Sv. Kríža, Kalvária  (23) 

Z Kalvárie neschádzame dole tou istou cestou, ale pokračujeme ! doľava cca 100m,                   
kde sa napojíme na zelenú značku (24). Prechádzame ďalej po zelenej značke okolo bodu (25), 
ktorý je len pomocný bod a nič neznamená až k bodu (26) kde potrebujeme zvýšiť pozornosť !   
Od bodu 24 (kedy sme prišli na zelenú značku), je to cca 150m kedy pri bode 26 odbočujeme 
ostro doprava, už nie po zelenej značke. Pokračujeme rovno k ďalšiemu zastaveniu, ktoré 
uvidíme o 300m. !

†  XII. Zastavenie (28,7)  Lurdská kaplnka a studnička  (27)

 Po ďalších cca 200m odbočujeme doľava (28) ! a následne o cca 140m doprava (29) ! ,                 
kde po ďalších cca 250m sa dostávame na ulici A. Moyzesa s ktorej odbočujeme doľava              
ku kostolu - k trinástemu zastaveniu.

†  XIII. Zastavenie  (29,5km)  Kostol  Sv. Mikuláša  (30)

Od kostola pokračujeme ešte cca 400m, kde odbočujeme doľava, na ulicu Gymnaziálna, 
kde asi po 300m už vidíme kostol Narodenia Panny Márie, v ktorom naše putovanie končí. 

†  XIV. Zastavenie  (30,3km) Kostol Narodenia Panny Márie - Kláštor pod Znievom

    Koniec trasy Extrémnej Krížovej Cesty.


