
                 

            EKC  Šmigovec / Snina 

             Trasa bl. Pavla Petra Gojdiča
                     

                       Priebeh trasy: Chrám Nanebovstúpenia Pána  
                             

→ Chrám Sv. proroka Eliáša Strihovce → Strihovské sedlo → Chata Vartaš                       
→ Rázcestník Strihovská Poľana → Nežabec, pri gréckokatolíckom drevenom kríži  
→ Sninský Kameň → Rozchodník sedlo Tri tably →  Morské oko / hrádza                                  
→ Prameň Janka → Rázcestník Potašňa → Strihovské sedlo  →  Kríž pri potoku                       
→ Drevený chrám sv. Bazila Veľkého / Hrabová Roztoka                                                
→ Drevený chrám Nanebovstúpenia Pána / Šmigovec                                                 

Celková dĺžka: 36km 
Prevýšenie: 1273m 

! 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 vyznačené km na mape.

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 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 - Šmigovec - Snina.

Chrám Nanebovstúpenia Pána   

                                                                                                                      
†  I. Zastavenie - Chrám Sv. proroka Eliáša Strihovce (3,2km)

Po skončení svätej liturgie v murovanom Chráme Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci zídeme        
na hlavnú cestu pod chrámom a pôjdeme smerom doľava 3,2 km k prvému zastaveniu,             
ktoré je vo vedľajšej obci v Strihovciach v Chráme svätého proroka Eliáša. Chrám bude po pravici 
asi 200 m hore kopcom.

†  II. Zastavenie - Strihovské sedlo (6,3km)

Z chrámu sa vrátime naspäť na hlavnú cestu a pokračujeme ďalej po ceste 3,2 km, smerom 
doprava na koniec obce. Na konci obce je točňa pre autobusovú dopravu. Tam treba dať pozor         
a dobre odbočiť. EKC pokračuje po ľavej ceste smerom do lesa. Pokračujeme po ceste, prejdeme 
cez rampu, ideme stále rovno. Po pravej ruke bude posed, naša cesta pokračuje stále rovno.      
Keď dôjdeme na ďalšiu križovatku, pokračujeme doprava až na Strihovské sedlo, kde je druhé 
zastavenie.

†  III. Zastavenie - Chata Vartaš (8,5km)

Od Strihovského sedla pokračujeme lesom 2,1 km s veľkou opatrnosťou stále po červenej 
turistickej značke. Prichádzame k tretiemu zastaveniu tzv. chata Vartaš.

†  IV. Zastavenie - Rázcestník Strihovská Poľana (9,3km)

Ďalej pokračujeme opäť po červenej turistickej značke až k rázcestníku na Strihovskej Poľane      
2,2 km. Na Strihovskej Poľane je štvrté zastavenie.

†  V. Zastavenie - Nežabec, pri gréckokatolíckom drevenom kríži (11,8km)

Zo Strihovskej Poľany pokračujeme ďalej po červenej turistickej značke 1,5 km až ku krížu            
na Nežabec. Pri kríži je piate zastavenie krížovej cesty. Pokračujeme na Sninský kameň,             
držíme sa červenej značky.

†  VI. Zastavenie - Sninský Kameň (15km)

Naša krížová cesta pokračuje ďalej po červenej turistickej značke z Nežabca na Sninský kameň 
3,2 km. Zastavenie krížovej cesty je na samotnom vrchole pri nerezovom kríži. Na Sninský kameň 
vychádzame z bočnej strany po železných schodoch. Treba dbať na zvýšenú opatrnosť pri výstupe 
a zostupe a taktiež pri samotnom pohybe po Sninskom kameni.



†  VII. Zastavenie - Rozchodník sedlo Tri tably (16,3km)

Zo Sninského kameňa pokračujeme ďalej po červenej turistickej značke.         
Budeme zostupovať na sedlo Tri tably asi 1,5 km, kde je ďalšie zastavenie krížovej 
cesty. Zo sedla Tri Tably sa mení farba turistickej značky. Ďalej pokračujeme po 
modrej turistickej značke smerom na Morské oko.

†  VIII. Zastavenie - Morské oko / hrádza (18,2km)

Od sedla Tri Tably zostupujeme dole kopcom 2 km až k Morskému oku, prichádzame z bočnej 
strany. Ďalej obchádzame Morské oko až dole smerom k hrádzi, kde je naše ďalšie zastavenie 
EKC. Ďalej pokračujeme po modrej značke k prameňu Janka.

†  IX. Zastavenie - Prameň Janka (21,5km)

Od hrádze pokračujeme 3,5 km ďalej po asfaltovej ceste po modrej turistickej značke k prameňu 
Janka.

†  X. Zastavenie - Rázcestník Potašňa (23km)

Od prameňa Janka pokračujeme ďalej po modrej turistickej značke 1,5 km k rázcestníku Potašňa. 
Tu treba dať pozor ! na zmenu farby turistickej značky. K ďalšiemu zastaveniu pôjdeme po žltej 
turistickej značke späť na Strihovské sedlo - 3,5 km.

†  XI. Zastavenie - Strihovské sedlo (26,6km)

Tu prichádzame na miesto, kde sme už boli na začiatku našej EKC, teraz budeme pokračovať 
smerom doľava dole kopcom na križovatku 710 m, kde odbočíme doprava a schádzame                   
z turistickej značky. Ďalej pokračujeme po značení EKC 3,7 km.

†  XII. Zastavenie - Kríž pri potoku (30,4km)

Prichádzame k ďalšiemu zastavenie, kde je kríž s označením EKC a tu je naše ďalšie zastavenie. 
Ďalej smerujeme doľava do dreveného chrámu v Hrabovej Roztoke, 2,5 km. Chrám sa bude 
nachádzať po pravici mierne na kopci.

†  XIII. Zastavenie - Drevený chrám sv. Bazila Veľkého / Hrabová Roztoka (33,5km)

Predposledné zastavenie je priamo v drevenom chráme sv. Bazila Veľkého. Odtiaľto pokračujeme 
späť dolu na asfaltovú cestu a pôjdeme doprava a potom zase doprava podľa značiek EKC.    
Ďalšie a posledné zastavenie je v drevenom chráme v Šmigovci.

†  XIV. Zastavenie - Drevený chrám Nanebovstúpenia Pána / Šmigovec (36km)

Po príchode do obce a na križovatku hlavnej cesty pokračujeme doprava a po 20 m odbočíme     
cez most doľava, kde sa na miernom kopčeku nachádza posledné zastavenie našej EKC                
v drevenom chráme Nanebovstúpenia Pána.


