
                   EKC Levoča 
                 Trasa Sv. Ondreja 

                          33,7 km 

     Priebeh trasy: Kostol Sv. Marie Magdalény v Kišovciach                                                                                                                                                                                                           
.                    →  I. Kríž Vydrník → II. Kríž pred Jánovcami - Machalovce                                                                        
.                    → III. Jánovce - Kostol Narodenia Panny Márie                                                                                   
.                    → IV. Jánovce- Zavalisko - Kostol sv. Štefana → V. Cintorín Pikovce                                               
.                    → VI. Rázcestník Hrádok → VII. Vlkovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho                                                
.                    → VIII. Rázcestník Brezová → IX. Kríž rázcestník - Zbojnícka lúka                                                
.                    → X. Kríž – Levočská dolina → XI. Kríž pod vrchom Burg                                                                           
.                    → XII. Kríž nad rázcestníkom Kúty → XIII. Mariánská Hora - Bazilika Panny Márie                                                         
.                    → XIV. Levoča - Bazilika sv. Jakuba 

Celková dĺžka: 33,7km 
Prevýšenie: 926m 

! 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. 

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 do zadu). 
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- Levoča

Po opustení kostola Sv. Márie Magdalény (1) v Kišovciach po svätej omši pôjdeme 
po chodníku popri hlavnej ceste (!) cca 450m smer Ondrej. Pôjdeme mierne 
doprava ku kostolu Sv. Ondreja. Od neho pôjdeme cca. 400m rovno.                                        
Potom zabočíme doprava    a cca 190m pôjdeme po ceste. Ďalej pôjdeme rovno po poľnej ceste 
cca 480m. Na rázcestí zabočíme do ľava a ďalej rovno po poľnej ceste cca 640m. Na konci cesty 
zabočíme doprava a ďalej cca 1,6km ideme smerom do obce Vydrník. Na konci poľnej cesty 
zabočíme doľava a cca po 40 m je kríž s I. zastavením † Kríž Vydrník.

†  I. Zastavenie: Kríž Vydrník (3,3km)

 Od kríža vo Vydrníku ďalej rovnou poľnou cestou cca 1,7km . Po 1,7 km na rázcestí mierne 
zabočiť do prava a po cca 360 m je kríž s II. zastavením  † Kríž pred Jánovcami - Machalovce. 

†  II. Zastavenie: † Kríž pred Jánovcami - Machalovce (5,4km)

Od kríža pred Jánovcami - Machalovce zabočíme smerom do ľava (smer Jánovce) ďalej rovno 
poľnou a asfaltovou cestou cca 1,1km vojdeme do obce Jánovce časť Machalovce.                    
Na križovatke v Machalovciach zabočíme smerom do ľava a cca po 900m je III. zastavenie           
pri kostole † Narodenia Panny Márie. 

†  III. Zastavenie: Jánovce - Kostol Narodenia Panny Márie (7,4km)

Od kostola Narodenia Panny Márie prejdeme na druhu stranu hlavnej cesty kde je chodník a 
ďalej ideme smerom na Spišskú Novú Ves . Po cca 870 m prídeme na rázcestie. Na rázcestí 
zabočíme do ľava smer Kežmarok. Tu treba dať pozor ! Kedže sa ide po krajnici hlavnej cesty. 
Od rázcestia smer Kežmarok po cca 600m prejdeme popod dialničný most a prídeme na 
rázcestie kde zabočíme do prava. Od rázcestia smerom do prava pôjdeme rovno,                        
kde cca po 240 m je IV. zastavenie Jánovce- Zavalisko- Kostol Sv. Štefana. 

†  IV. Zastavenie: Jánovce - Zavalisko - Kostol Sv. Štefana (9,1km)

Od kostola Sv. Štefana po asfaltovej ceste cca 330m rovno smerom do Čenčíč.                          
Po 330m na križovatke zabočiť do ľava ! Z danej križovatky pôjdeme ďalej cca 150 m                  
po asfaltovej ceste. Po jej skončení pôjdeme smerom na Pikovce už len po poľnej ceste           
cca 2,3km. Po 2,3 km prídeme na cestu smer pikovce. Na danej ceste zabočíme doľava.                 
Po cca 490 m od kedy sme prišli na cestu do Pikoviec je V. zastavenie Cintorín Pikovce. 

†  V. Zastavenie: Cintorín Pikovce (12,3km)

Od cintorína v Pikovciach pôjdeme stále rovno cca 920m k rázcestníku.                                       
Pri rázcestníku zabočíme do ľava ! Od rázcestníka pôjdeme po cyklistickom chodníku                
cca 2,3km k VI. zastaveniu Rázcestník Hrádok. 



†  VI. Zastavenie: Rázcestník Hrádok (15,5km)
 
Pri rázcestník Hrádok zabočíme do prava ! Od rázcestníka pôjdeme stále rovno                          
po cyklistickom chodníku smerom na Vlkovce cca 1,1km k VII. zastaveniu Vlkovce                              
- Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. 

†  VII. Zastavenie: Vlkovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho (19,8km)

Od kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho vo Vlkovciach pôjdeme stále rovno po hlavnej ceste 
cca 1,6km.Tu treba dať pozor ! Kedže sa ide po krajnici hlavnej cesty. Po 1,6km prídeme na kraj 
lesa.Tu zabočíť do prava smerom na poľnú cestu ! Stále ideme rovno. Po cca 270 m od kedy 
sme prišli na poľnú cestu ideme vľavo. Po cca 750m prídeme na lesnú križovatku.Tu zabočíť     
doprava ! Tu sa napájame na cyklistický chodník na Svätojakubskú cestu. Po cca 500m od kedy 
sme sa napojili na cyklistický chodník prídeme k rázcestníku, ktorý je VIII. zastavenie Rázcestník 
Brezová. 

†  VIII. Zastavenie: Rázcestník Brezová (22,9km)

Od rázcestníka Brezová ideme stále rovno po cyklistickom chodníku cca 2,2km k rázcestníku        
s krížom, ktorý je IX. zastavenie Zbojnícka lúka.
 

†  IX. Zastavenie: Kríž rázcestník- Zbojnícka lúka (25,1km)

Od rázcestníka Zbojnícka lúka prejdeme stále rovno cca 60m. Tu zabočíť doľava na chodník 
značený červenou farbou ! Stále ideme po červenej značke po cca 2,5 km prídeme ku krížu           
v Levočskej doline, ktorý je X. zastavenie. 

†  X. Zastavenie: Kríž – Levočská dolina (27,6km)

Od kríža v Levočskej doline pôjdeme po chodníku značený červenou farbou.                              
Po cca 1,7 km prídeme ku krížu. Tu sa nachádza XI. zastavenie Kríž pod vrchom Burg. 

†  XI. Zastavenie: Kríž pod vrchom Burg (29,3km)

Od kríža pod vrchom Burg pokračujeme po chodníku značený červenou farbou .                          
Po cca 1,6 km prídeme k rázcestníku pri ktorom je kríž.                                                                              
Tu sa nachádza XII. zastavenie Kríž nad rázcestníkom Kúty. 

†  XII. Zastavenie: Kríž nad rázcestníkom Kúty (30,9km)

Od kríža nad rázcestníkom Kúty pôjdeme po chodníku značený modrou farbou.                           
Po cca 2km prídeme k zastaveniu XIII. Mariánská Hora- Bazilika Panny Márie. 



†  XIII. Zastavenie: Mariánská Hora- Bazilika Panny Márie (32,9km)

Od baziliky Panny Márie pôjdeme po aleji dole kopcom smerom do mesta Levoča.                      
Po cca 2km vojdeme cez Košickú branu. Od brány pôjdeme rovno a mierne doľava                               
a cca po 500 m prídeme na námestie Majstra Pavla,                                                                                                            
kde je XIV. zastavenie Bazilika Sv. Jakuba. 

†  XIV. Zastavenie: Levoča- Bazilika Sv. Jakuba (33,7km)
 

Tu našu krížovú cestu končíme. 

Želám nám, aby svetlo ktoré sme dostali od Ježiša, išlo cez nás, na druhých. 

S Pánom Bohom. 


