
Obnova Krížovej cesty na Kalvárii 
Prezentácia odsúhlaseného projektového zámeru. 

02 Krátka história 
Vznik krížovej cesty sa viaže k posväteniu základného kameňa kostola Povýšenia sv. Kríža dňa 
15.augusta 1858, posviacka sa uskutočnila 14.septembra 1859. Kaplnky krížovej cesty boli posvätené 
15.augusta 1860. 

Významné obnovy krížovej cesty: 

- prvá prestavba kalvárie sa uskutočnila v roku 1902, ďalšia renovácia sa udiala v rokoch 1927 a 1935. 

- Generálna oprava Ružomberskej kalvárie sa udiala v rokoch 1947-1948, posledná oprava kaplniek 
bola realizovaná v rokoch 1990 

Počas riešenia návrhu úpravy sme definovali hlavné problémy dnešnej polohy krížovej cesty: 

• narušenie liturgického priestoru cestou pre motorové vozidlá, ktorá prechádza priamo 
stredom krížovej cesty, čím je veľmi obmedzená možnosť využívania krížovej cesty jej 
hlavnému účelu – spoločných alebo súkromných modlitieb 

• očakávané navýšenie dopravy v blízkej budúcnosti 

• polovica kaplniek blokovaná parkujúcimi autami, vjazdami do rodinných domov alebo 
osadením priamo v križovatke ciest 

• veľmi zlý technický stav kaplniek, degradácia muriva a omietok vplyvom vlhkosti 

• chýbajúce umelecké diela jednotlivých zastavení 

Po dôkladnej analýze týchto problémov sme spoločne navrhli riešenie revitalizácie krížovej cesty. 

03 Urbanistické riešenie revitalizácie 
Na základe spoločných diskusií architektov sme ako hlavný problém krížovej cesty definovali 
narušený liturgický priestor pre modlitbu dopravou a blízkou zástavbou rodinnými domami. Z toho 
dôvodu sme stanovili ako dôležitý prvok prenesenie prvých štyroch kaplniek na nové miesto v hornej 
časti krížovej cesty. 

Spracované tri návrhy riešenia krížovej cesty, ktoré boli posudzované liturgickou komisiou: 

- prvý variant uvažoval so zahustením kaplniek pred kostolom s dodržaním pôvodnej trasy krížovej 
cesty 

- druhý variant uvažoval s voľným rozmiestnením kaplniek na celej ploche s vytvorením novej trasy 
krížovej cesty 

- tretí výsledný variant odporučený biskupským úradom na realizáciu navrhuje premiestnenie 
niekoľkých kaplniek v rovnakých rozostupoch v zachovaní pôvodného priameho smerovania krížovej 
cesty. Cesta pre autá bude riešená mimo celej krížovej cesty, čím sa vytvorí ucelený a ničím nerušený 
priestor pre veriacich 

V návrhu dopĺňame nový nástupný priestor, obnovu priestoru pred kostolom a navrhujeme obnovu 
všetkých kaplniek krížovej cesty, všetky spevnené plochy sú riešené z kamennej dlažby. 

04 Nástupný priestor 
Krížová cesta dnes nemá definovaný priestor pre úvodné zhromaždenie pred začatím modlitieb.  

V návrhu vytvárame nový priestor pred prvým zastavením s výrazným schodiskom, ktoré povznáša 
kráčajúcich od každodenných starostí smerom k rozjímaniu nad krížovou cestou. Nástupný priestor 
bude využívaný pre úvodnú modlitbu pred začatím krížovej cesty. 

Z pravej strany je riešený bezbariérový chodník pre možnosť prístupu mimo schodiska 



05 Priestor pred kostolom 
Súčasný priestor pred kostolom je nevhodne rozčlenený pre vonkajšie slávenie liturgie. Plocha pred 
vstupom do kostola je neúmerne dlhá s vsadenými ihličnatými stromami. Vonkajší oltár je 
umiestnený ďaleko od kostola a veľká časť zúčastnených veriacich je tým nútená ostať stáť za 
oplotením areálu. 

Nový návrh priestoru pred kostolom vytvára spevnené pódium v polovičnej vzdialenosti od kostola so 
zachovaním dvoch vzrastlých stromov. Pódium je troma stupňami oddelené od spevnenej plochy pre 
veriacich, ktorí majú dostatok priestoru v areáli okolo kostola. Celá úprava spvenených plôch je 
navrhnutá z kamennej dlažby. 

06 Revitalizácia kaplniek krížovej cesty 
Kaplnky sú v nevyhovujúcom technickom stave s narušeným murivom vlhkosťou, opadanou 
omietkou poškodzovanou soľami z vlhkosti. 

Návrh úpravy kaplniek spočíva vo vytvorení nového stabilného základu, podrezanie pôvodného 
muriva a jeho uloženie na nový základ, zabezpečenie proti vzlínaniu vlhkosti kvalitnou hydroizoláciou. 

Následne bude realizovaná oprava strechy s novým oplechovaním a nová fasáda sanačnými 
omietkami a stierkami. V rámci stavebných úprav bude doplnené podsvietenie každej kaplnky a nová 
mreža. 

Revitalizované kaplnky budú doplnené umeleckými dielami podľa jednotlivých zastavení krížovej 
cesty. 

07 Záver 
Plánovaný termín realizácie zámeru mesta Ružomberok na revitalizáciu územia Kalvárie je plánovaný 
na rok 2022. 

Ďakujeme za pozornosť. 


