
                                    
                                   EKC Trenčín / Bošáca
 

Trasa Sv. Antona Paduánskeho 

Priebeh trasy: Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Bošáca 
 
                      → Kaplnka Nepoškvrnené počatie Panny Márie →  Románsky kostolík, Haluzice 
 → Kostol Najsvätejšej Trojice, Melčice  → Mauzoleum  →  Rázcestník pod Dúžnikom 
 → Dúžnik  → Vodáreň → Zábudišová  → Wangdenling  → Pomník obetiam SNP 
 → Kostol sv. Cyrila a Metoda, Nová Bošáca →  Kríž Horné Kameničné 
 → Osada u Dorotkov  → Kríž Osada Rolincová 

Celková dĺžka: 47,8km 
Prevýšenie: 1354m 

! 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 určuje kilometre na trase.

Pravidlá pohybu po trase: 

1. Počas krížovej cesty sa nepohybuj sám, ale v uzatvorených skupinách, 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 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 - Trenčín / Bošáca. 

Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie 
Od kostola sa vydáme k železnému mostu a prejdeme na druhú stranu potoka.  .
Za potokom zabočíme vľavo po ceste k modrej turistickej značke, ktorú nasledujeme     
až do Trenčianskych Bohuslavíc popri rôznych osamelých domoch. 
V Trenčianskych Bohuslaviciach na hlavnej ceste opustíme modrú značku a pokračujeme popri 
hlavnej ceste. Pri pohostinstve MENO zabočíme doľava ku ku kaplnke Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. 

†  I. Zastavenie - Kaplnka Nepoškvrnené počatie Panny Márie 
                       - Trenčianske Bohuslavice (4,3km) 

Vrátime sa kúsok späť (30m) a zabočíme doprava, pokračujeme po zelenej turistickej značke 
až k miestnemu cintorínu. Za cintorínom sa dáme doprava a nasledujeme zelenú značku 
cez rozhľadňu Hájnica až do obce Haluzice k parkovisku. Od parkoviska sa vydáme okolo 
obecného úradu smerom k Románskemu kostolíku okolo železnej rampy. 

†  II. Zastavenie - Románsky kostolík - Haluzice (8,2km) 

Vrátime sa sa späť na trasu zo záhrady Románskeho kostolíka a pokračujeme okolo (vľavo) 
cintorína po značke. Vojdeme až na začiatok Haluzickej tiesňavy, kde po serpentínovom zostupe 
sa dáme cez lávku smerom doprava do obce Štvrtok. Pri betónovom moste cez potok, zatočím 
vľavo na cestu smerom do kopca. Pokračujem cez ulicu dediny smerom na obec Ivanovce, 
popri ceste (pozor na premávku). Hlavnej cesty sa držím až do obce Melčice - Lieskové.                    
Za tabuľou obce, približne 300m po ľavej strane je kostol Najsvätejšej Trojice. 

†  III. Zastavenie - Kostol Najsvätejšej Trojice - Melčice (12,7km) 

Od kostola pokračujem popri hlavnej ceste až ku kaštieľu Melčice, za ním sa dáme cestou 
doľava a pokračujeme po modrej turistickej značke až na rázcestník Mauzóleum. 

†  IV. Zastavenie - Mauzoleum (16,8km) 

Od rázcestníka pokračujem po modrej značke až na rázcestník pod Dúžnikom. 

†  V. Zastavenie - Rázcestník pod Dúžnikom (20,3km) 

Od rázcestníka pokračujeme smerom do kopca po modrej na vrchol Dúžnik. 

†  VI. Zastavenie - Dúžnik (24,7km) 

Od Dúžnika pokračujeme po modrej k razcestníku pod Tlstým vrchom. Odbočíme vľavo                     
na žltú značku a pokračujeme po nej až na lazy Zábudišová k Vodáreň Zábudišová. 



†  VII. Zastavenie - Zábudišová  (30,2km)

Pokračujeme ešte 200m po žltej a potom odbočíme vpravo na náučný chodník, 
k budhistickej modlitebni. Wangdenling.

†  VIII. Zastavenie - Wangdenling  (32,3km)

Pokračujeme po náučnom chodníku až ku pomníku obetiam SNP-Španie.

†  IX. Zastavenie - Pomník obetiam SNP (34,1km)

Pokračujeme po náučnom chodníku do obce Nová Bošáca. Prejdeme cez hlavnú cestu
a pokračujeme vedlajšou paralelnou cestou až ku kostolu sv. Cyrila a Metoda

†  X. Zastavenie - Kostol sv. Cyrila a Metoda – Nová Bošáca (35,8km)

Od kostola sa vrátime späť na hlavnú cestu a pokračujeme po zelenej značke               
(na prvej odbočke doľava zatočíme). Pokračujeme stúpaním na kopec okolo vysielača                  
až do osady/rázcestníku pri kríži Horné Kameničné.

†  XI. Zastavenie - Horné Kameničné kríž  (38,7km)

Pokračujeme po zelenej značke smerom k osade Dorotkov. Cca 2km.

†  XII. Zastavenie - Osada u Dorotkov  (40,4km)

Od osady pokračujeme po zelenej trase až k osade Rolincová ku krížu.

†  XIII. Zastavenie - Osada Rolincová kríž  (43,7km)

Od kríža pokračujeme po zelenej značke po spevnenej ceste smerom k obci Bošáca. 
Keď prídeme k hlavnej ceste dáme sa doprava a hneď na ďalšej odbočke po 200m       
doľava. Keď prejdeme most na Tečkovej križovatke doprava. Pokračujeme po ceste      
až ku kostolu k 14.zastaveniu.

†  XIV. Zastavenie - Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie (47,3km)

   Koniec trasy Extrémnej Krížovej Cesty.


