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ZOBOR - SEKTOR MALÉ SKALY 

ÚVOD 

 

Zobor je vrchol v skupine Tríbeča, ktorý sa týči nad mestom Nitra. Pod 

Zoborom sa nachádzajú dva sektory – Malé Skaly a Skaly pod Pyramídou. 

 

Sektor Malé Skaly je orientovaný južne až juhozápadne, takže ideálny čas na 

lezenie je jar alebo jeseň. V lete sa tu nachádza tieň z okolitých stromov, ale na skalu 

od rána do večera svieti slnko. V okolí sa nachádza viacero prameňov, no 

momentálne vyhovuje len Svoradov prameň, ktorý je ale od skál pomerne vzdialený. 

Preto je lepšie priniesť si vodu so sebou.  

GPS oblasti: 48.341293, 18.101506 

Nadmorská výška: 450 m.n.m. 

 

Skaly kremencového pôvodu sú vysoké 12-15m, prevažne položené s pár 

prevismi. Klasifikácia od III po VI+ UIAA ponúka lezenie skôr začínajúcim lezcom 

v 12 zaistených a 5 nezaistených (len zlaňák) cestách a variantoch. Sektor ponúka 

aj lezenie po vlastnom istení, či už v existujúcich neodistených cestách alebo na 

skalách za sektorom, ktoré sú orientované na západ (nie sú zahrnuté 

v sprievodcovi).  

Cesty vznikali zhruba v 60-tych rokoch. Mladšia generácia lezcov mala 

tendenciu meniť pôvodné názvy a tak sa premenoval napr. Malý Previs (na Lenonov 

Nos) alebo Komín (na Hadiu kožku), čo tento sprievodca uvádza na správnu mieru 

a takisto opravuje niektoré smery ciest. V niektorých cestách je možné nájsť ešte 

staré skoby ktoré boli označované červenou farbou (takisto klasifikácia), no skaly v 

roku 2013 preistil Róbert Gábriš a ku každej ceste pridal tabuľku minimálne 

s obtiažnosťou cesty. V 16 cestách je možnosť zlaniť z dvoch istiacich bodov 

spojených reťazou iba v dvoch prípadoch (cesta č.2 a č.3) je na vrchole lepený 

borhák a spoločná skoba a jedna cesta je bez zlaňáku.  

Lezecká oblasť Zobor sa nachádza v CHKO Ponitrie ale je bez obmedzení, 

takže je povolené liezť celoročne. 



 

ZOBOR - SEKTOR MALÉ SKALY 

PRÍSTUP 

 

Auto môžete odparkovať na parkovisku tesne pod hranicou lesa (Podhájska 

2083/23 – foto č.1). Pokiaľ prídete MHD (linka č.25 - zastávka Turistická) pokračujte 

ulicou turistická po modrej značke.  

Zhruba po 10 min. výšľapu od parkoviska je na chodníku výrazný kameň 

medzi stromami (foto č.2). Za ním odbočiť doľava (pred modrou značkou) po 

neznačenom chodníku a zhruba po 100m ste pod skalami.  
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Foto č.1 Parkovisko 

 

 

Foto č.2 Žltá ku skalám 
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ZOBOR - SEKTOR MALÉ SKALY 

1. Malý Previs  V+ (3 nity + zlaňák) 
Platňou a potom cez previs. 
 

2. Cvičná  IV (3 nity + borhák) 

Ľahká cesta na rozlez v položenej skale, na vrchole je za borhákom skoba. 
Var.1 (III+) – pod dolezení na plošinku pokračujeme hranou. 
Var.2 (V+) – nelezieme na plošinku, ale pokračujeme stenou bez hrany. 
 

3. Hrana  III (3 nity + borhák) 
Hranou na vrchol, skoba tak isto ako v ceste č.2. 
 

4. Jarná Stienka  VI+ (4 nity + zlaňák) 

Najkrajšia cesta v sektore. Zdá sa byť o niečo ťažšia (VII- ?) 
Var. (VII-), (D.Myslivec) – v dolnej časti tenkou špárou. 
  

5.  Hranou  V (neistené) 
Nástup v položenej skale a potom hranou. 
 

6.  Vlásočnica V (2 nity + zlaňák) 
Krátka cesta špárou s bouldrom uprostred. 
 

7. Biela Stienka VI (2 nity + zlaňák) 
Doľava ubiehajúca cesta v položenej platni. 
 

8. Hniezdovka V- (3 nity + zlaňák) 

Špárou na vrchol.  
 

9. Previs  V+ (3 nity + zlaňák) 

Trochu rozbitý nástup a potom cez previs. 
 

10. Komín  IV+ (neistené + zlaňák) 

Komínom naľavo od cesty č.9. 
 

11. Kút   III (neistené + zlaňák) 
Otvoreným kútom. 
Var. Stienkou (VII+), (P. Marinov) – bez hrán. 
 

12. Brucho  V (neistené + zlaňák) 

Nástup cez brucho a potom previsom. 
 

13. Cecok  priamo V (neistené + zlaňák) 

Kútom a potom cez previs. 
Var. Bez hrán (VII+), (D.Myslivec) 
 

14. Cecok  IV+ (4 nity + zlaňák) 
Nástup spoločný s cestou č.13, previs zľava a potom kútom a platňou na 
vrchol veže. 
Var. Narovnanie (IV+) – nástup hranou a nie kútom. 
Var. Previs vpravo (III+) – neistené + zlaňák. 
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15. Vľavo od cecku VI (4 nity + zlaňák) 
Po vylomení kľúčového chytu pri prvom istení je cesta výrazne ťažšia. 
 

16. Hodálova Hrana VI (4 nity + zlaňák) (L. Hodál) 

Cesta hranou, dajú sa cvakať istenia z cesty č. 15. 
 

17. Za hranou  V (4 nity + zlaňák) 

Posledná odistená cesta, bouldrový nástup z ľavej strany stienky. 
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