
 
 

154. Letecký pohľad na staré letisko ohraničené starým korytom rieky Nitry, vľavo západná časť Špitálskej  
ulice a severná časť areálu bývalej sladovne, 20. roky 20. storočia (sektor M) 

 

 
 

155. Letecký pohľad na staré letisko ohraničené starým korytom rieky Nitry, vľavo Špitálska ulica, dole Kluchova 
ulica, 20. roky 20. storočia (sektor M) 



 
 

156. Pohľad od zregulovaného koryta rieky Nitry na zástavbu Robotníckej ulice a Mariánskej doliny, v pozadí 
vľavo r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov a Misijný dom Matky Božej, 
v strede kopec Kalvárie s kaplnkami zastavení krížovej cesty a vpravo obytný súbor na Misionárskej ulici, 
30. roky 20. storočia (sektor M, O) 

 

 
 

157. Letecký pohľad na zástavbu Mariánskej doliny, Robotníckej ulice a Jaskyňovej ulice (ulice smerujúce 
k starému korytu rieky Nitry), Kasalovej ulice, vľavo dole časť zástavby Kalvárskej ulice a v strede dole 
ešte nezastavaná Pútnická ulica, okolo roku 1925 (sektor M, O) 



 

 
 

158. Kalvárska ulica, v pozadí vľavo r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov 
a Misijný dom Matky Božej, vpravo bývalý mestský chudobinec, 30. roky 20. storočia (sektor M, O) 

 

 
 

159. Kalvárska ulica s prícestnou sochou Panny Márie s dieťaťom (v miestne neskoršieho napojenia 
Mariánskej doliny) pred rokom 1909, kedy sa začalo s výstavbou rodinných domov a víl v predmetnej 
lokalite. V pozadí r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (sektor M, O) 



 
 

160. Kalvárska ulica, smerujúca k r. k. Kostolu Nanebovzatia Panny Márie pred rokom 1909, kedy sa  
začalo s výstavbou rodinných domov a víl v predmetnej lokalite (sektor M, O) 

 



 
 

161. Pohľad z prírodnej terasy severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad Pútnickou ulicou na historické 
jadro mesta Nitry, dole strešná krajina zástavby pod Kalváriou (Pútnická ulica, Kasalova ulica, Mariánska 
dolina a Robotnícka ulica), vľavo prícestná socha sv. Anny, okolo roku 1930 (sektor M, O) 
 

 
 

162. Pohľad zo severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad Pútnickou ulicou na historické jadro mesta Nitry, 
dole zástavba pod Kalváriou (Pútnická ulica, Kasalova ulica, Riečna ulica, Mariánska dolina a Robotnícka 
ulica), okolo roku 1930 (sektor M) 

 



 
 

163. Pohľad zo severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad Pútnickou ulicou na historické jadro mesta 
Nitry, uprostred zástavba na ploche starého letiska, dole zástavba pod Kalváriou (Pútnická ulica, 
Kasalova ulica a Robotnícka ulica), prelom 50. a 60. rokov 20. storočia (sektor M) 

 

 
 

164. Pohľad od Misijného domu Matky Božej na Kalvársku ulicu vľavo a historické jadro mesta Nitry 
v pozadí, uprostred čiastočne zastavaná plocha starého letiska, august 1943 (sektor M) 



 
 

165. Pohľad z Misijného domu Matky Božej na Kalvársku ulicu s bývalým mestským chudobincom vľavo 
a panorámou historického jadra mesta Nitry v pozadí, uprostred strešná krajina časti Kasalovej ulice, 
Kluchovej ulice, Riečnej ulice a Mariánskej doliny, vpravo dole kaplnka prvého zastavenia krížovej cesty 
na Kalvárii, 1. polovica 30. rokov 20. storočia (sektor M, O) 

 

 
 

166. Pohľad zo severného svahu kopca Kalvárie na zástavbu pod Kalváriou, v popredí obytný súbor na 
Misionárskej ulici, vľavo časť areálu nemocnice, vpravo historizujúca vila na Kalvárskej ulici 12, v pozadí 
panoráma historického jadra mesta Nitry, v pravom hornom rohu vrch Zobora, 1. polovica 30. rokov 
20. storočia (sektor M, O) 



 

 
 

167. Pohľad zo severného svahu kopca Kalvárie na zástavbu pod Kalváriou (Misionárska ulica, Kalvárska 
ulica, Kasalova ulica, Riečna ulica, Mariánska dolina a Robotnícka ulica), v popredí obytný súbor na 
Misionárskej ulici a strecha bývalého mestského chudobinca, uprostred čiastočne zastavaná plocha 
starého letiska, v pozadí panoráma historického jadra mesta Nitry, okolo roku 1946 (sektor M) 

 


