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 4a. Kalvária v Nitre

  

Edgar a Alan Hiller

O Kalvárii v Nitre bol naposledy uverejnený článok roku 1985, Jamesák č. 3, r. XVII. Článok uverejnil jeden z vynikajúcich horolezcov svojej doby a môj kamarát Dušan Myslivec, ktorý je v lezení aktívny
aj v súčastnosti napriek tomu, že to už nie je žiadny “mladík”. Vtedy prezentoval 7 ciest, no tie časy sú ta-tam, dnes si možno preveriť svoje schopnosti asi na 30-ke ciest obtiažnosti 5 až 8+, pričom vo
výrobe sú už ďaľšie cesty vyššej obtiažnosti. K charakteristike oblasti budem citovať v upravenej verzii Dušana. Lezie sa na vápenci prevažne krasového typu (ako na Technickom skle v Bratislave),
ktorý poskytuje pekné jemne previsnuté, kolmé a položené lezenie po rôznych lištách a kvaplíkoch. Skalky sú orientované na JZ s maximálnou dĺžkou ciest 18 metrov. Skalný pás je dlhý asi 300 m, avšak
značná rozrušenosť horniny dovoľuje lezenie v kvalitnej skale len v ľavej časti a úplne vpravo. Cesty sú zaistené kruhmi, pestrami a ojedinele sa ešte vyskytne skoba.

Prístup
Kalvária sa nachádza priamo v Nitre a je veľmi ľahko dostupná pešo i autom. Od železničnej alebo autobusovej stanice je vzdialená približne 600 m, čiže približne 10 minút chôdze. Tí, ktorí prídu na
aute môžu parkovať priamo na skalách.

1. Malý kras 6+
2. Veľký kras 5
3. Faux pas 8
4. Bod zlomu 8, a) 8
5. Lážo-plážo 7
6. Jamajka 7
7. Diagonála 5
8. Bufet 6+
9. Borháková 7-
10. Beda porazeným 7+
11. Ťažký kúsok 6
12. Ach jaj bože, ľudia moji 7
13. Sahara 8-
14. Ako rozprávka 7
15. Narovnanie Sahary 7+
16. La via del dolore 8
17. Vlasy Bereniky 7-
18. Talianske kapričo 5
19. Ďaleký západ 8
20. Pojašenej Boďuľke 8
21. Tréningová 8/8+
22. Ľavý ypsilon 7+/8-
23. Pravý ypsilon 7-
24. Slnečnica 8+
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