skialpinizmus

Lyžovačka v Lyngenfjorden.

Nórsko je skialpinistický klenot, raj na Zemi pre vyznávačov
horského lyžovania. Na svoje si tam prídu všetci – od
turistov na lyžiach cez freeriderov až po tradičných
skialpinistov holdujúcim extrémnemu lyžovaniu.
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iečo o skialpových potulkách v krajine
trollov som popísal už v článku do Horolezca 4/2010. V ňom som nadšencom
skialpinizmu predstavil horské oblasti, kde
som pôsobil v zime a na jar 2010. Konkrétne
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Richard Tomik pri zjazde
východného ramena Store Blamann.

išlo o Romsdalen, Sunnmøre, Jostedalsbreen
a Jotunheimen. V druhej kapitole (Horolezec
4/2013) som stručne priblížil ďalšie oblasti na
juhozápade Nórska, v ktorých som intenzívne randil s horskými fešandami v roku 2013

(oblasti Eresfjorden, Sunndal a Hurrungane).
Tento rok sa mi konečne podarilo zavítať aj na
ďaleký sever do arktického Nórska.
Arktické Nórsko predstavuje časť Nórskeho kráľovstva, ktorá sa rozprestiera nad
polárnym kruhom. Prakticky ide o kraje
Nordland, Troms, Finnmark a ostrovy v Nórskom mori. Spolu s Rišom Tomikom a jeho
ešte len 14-ročným synom Riškom sme na
prelome apríla a mája dva týždne intenzívne
skialpovali v kraji Troms – konkrétne v horách okolo mesta Tromsø a v Lyngenských

Alpách. V nasledujúcich riadkoch stručne
predstavím túto nádhernú oblasť arktického
Nórska spolu s informáciami, ktoré by pre vás
mohli byť užitočné, keď tam niekedy zavítate
za skialpinistickými radovánkami.

Tromsø a Kvaløya

Severný Lyngen

To pravé orechové skialpinistické na vás však
čaká až v Lyngene. Lyngenský polostrov je
situovaný cca 50 km východne od Tromsø.
Zo západnej strany ho ohraničuje Ullsfjorden, z východnej Lyngenfjorden. Fjord Kjosen rozdeľuje polostrov na dve časti – severný Lyngen a južný Lyngen. Praktickým
východiskom do oboch častí polostrova je
dedina Lyngseidet, ktorá je situovaná na pobreží Lyngenfjordu a je administratívnym
centrom samosprávneho celku Lyngen. Alternatívnym východiskovým bodom na túry
je malebná dedinka Svensby na pobreží Ullsfjorden, v ktorej sme si našli príjemné ubytovanie za rozumnú nórsku cenu aj my (lacnejšie než v Lyngseidet).
Srdcom severnej časti Lyngenu je ľadovec Strupbreen obklopený nádhernými strmými štítmi skupiny Lenangstindane. Na
Strupbreen môžete nastúpiť z osady Strupen
alebo z Koppangen. Do Strupen sa dá dostať
len člnom, preto je praktickejšie začať túru

V severnom kotli
Holmbukttinden.

z Koppangen, kam je možné bez problémov
dofrčať autom z Lyngseidet. Zo Strupbreen
odporúčam nenáročný výšľap na Tafeltinden
(1395 m). Pokušitelia náročnejších zjazdov
majú v ponuke niektorú zo strmších línií zo
Store Lenangstinden (1625 m), prípadne sa
môžu presunúť o ľadovec vedľa a zalyžovať si
v kopcoch okolo Store Jægervasstinden (1543
m). V prípade, že sa v Lyngene vyskytnete po
17. máji, naskytne sa vám príležitosť vychutnať si lyžovanie pri polnočnom slnku. Vhodnými lokalitami na polnočnú lyžovačku sú
kopce na severnom okraji polostrova, ako
napríklad Storgalten (1219 m) alebo o čosi
južnejší Steinfjellet (1121 m).

Južný Lyngen

Hory južnej časti Lyngenu majú mierne odlišný charakter od severnej časti. Najmä tie
okolo najvyššieho vrcholu Lyngenu, ktorým
je Jiehkkevárri (1834 m). Namiesto špicatých
štítov, vyrastajúcich ako zuby z plochých ľadovcov, tam nájdete rozsiahle zaoblené masívy
s ľadovcovými čiapkami, z ktorých do dolín
stekajú viac či menej divoké ľadovce. Možno aj
preto si Jiehkkevárri vyslúžil prezývku Mont
Blanc Severu. Populárnou, no fyzicky náročnou túrou v tejto časti Lyngenu je tzv. Jiehkkevárri traverz, ktorý začína dlhým výšľapom od
Sørfjorden (južná časť Ullsfjorden) na Holmbukttinden (1666 m), pokračuje cez Jiehkkevárri, Kveita, Fugldalsbreen a Fornesbreen až
do ústia doliny Fornesdalen. Pokiaľ nie ste milovníkom dlhých Haute Route a uprednostňujete radšej hlboké kuloáre, nevynechajte tzv.
The Godmother of All Couloirs (Matka božia všetkých kuloárov), ktorý spadá zo štrbiny medzi Forholttinden a Rødbergtinden na
sever do Kjosen. Ide o epický, silne zážitkový
1300-metrový zjazd strednej náročnosti zakončený plavbou motorovým člnom naprieč

fjordíkom Kjosen. Keby ste dostali chuť na
ostrejšie štíty, zájdite navštíviť skupinu kopcov
Lakselvtindane. Možno v ich srdci a následne
aj v tom svojom nájdete miesto nebeského pokoja (Himmelske Freds Plass).

Kåfjordalpene

Kåfjorden tvorí východnú vetvu Lyngen
fjordu. Okolité kopce sú v porovnaní s Lyngenalpene nižšie, miernejšie a plytšie, preto
poskytujú vhodný cieľ aj v horšom počasí a za
zvýšeného lavínového nebezpečenstva. Medzi najpopulárnejšie kopce tejto časti Lyngenu patrí Nordmannviktinden (1355 m), Sorbmegáisá (1288 m) či Storhaugen (1142 m). Za
pekného počasia ide o vysoko spektakulárne
túry s parádnymi výhľadmi na protiľahlé východné zrázy Lyngenských Álp, ktoré strmo
spadajú do chladných vôd Lyngenfjordu.
Samozrejme, v Lyngene sa nachádza
množstvo ďalších krásnych zákutí hôr, ľadovcov a fjordov s možnosťami na lyžiarske
túry rôznej náročnosti. Ďalšiu inšpiráciu môžete čerpať aj na webstránke miropeto.sk, kde
nájdete užitočné informácie a nákresy lyžiarskych línií z niektorých vyššie spomínaných
kopcov. Ha det bra!

Za materiálnu podporu pri plnení snov
v nórskej Prírode ďakujem firmám:
Sportrysy.sk, K2, Scarpa, Marmot a Icebreaker.

Užitočné informácie
lyngenlodge.com – množstvo praktických
informácií o Lyngene v zime i v lete
ut.no/kart – podrobná online mapa Nórska
s informáciami o horských chatách a možnostiach
outdoorových aktivít
www.varsom.no/Snoskred – lavínová predpoveď
pre jednotlivé oblasti Nórska
yr.no – predpoveď počasia (nielen) pre Nórsko
bjorklid.no – cestovný poriadok trajektov
v Lyngene
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Tromsø je administratívnym centrom kraja
Troms. S populáciou cca 70 tisíc obyvateľov
patrí k väčším nórskym mestám (8. najväčšie). Súčasťou mesta je i letisko, takže ak sa
vám zo Slovenska nechce absolvovať dvojdňovú jazdu autom, môžete sem za pár hodín
priletieť priamym letom napríklad z Viedne.
Pokiaľ sa rozhodnete pre automobilovú púť,
odporúčam cestu Pobaltím a Fínskom (o čosi
kratšia a zaujímavejšia cesta než cez Švédsko).
V okolí Tromsø sa nachádza niekoľko
menších kopcov. Z hľadiska lyžiarskej turistiky stojí za zmienku Tromsdalstinden
(1238 m), na ktorý môžete nastúpiť priamo
z východnej časti mesta dolinou Tromsdalen
(praktickejší je však výstup z druhej strany od
Nordbotn). Západne od mesta sa rozprestiera členitý ostrov Kvaløya. Najvyšším vrcholom ostrova je majestátny štít Store Blåmann
(1044 m), z ktorého sa dá zlyžovať do Kaldfjorden krásnou líniou po východnom ramene. Ak uprednostňujete lyžovačku na ľadovci,
odporúčam návštevu neďalekého Hollendaren (1017 m) s nástupom z Grøtfjorden. Milovníkom výhľadov na šíre more sa určite
bude páčiť túra na Storstolpan (974 m) v SZ
časti ostrova. V centrálnej časti Kvaløya sa
oplatí navštíviť dolinu Kattfjorddalen, odkiaľ
sa nastupuje na populárne kopce Storsteinnestindan (1017 m), Skitntinden (1042 m) či
Middagstinden (1006 m).
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