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Možnosť napĺňať tento sen som mal už 
dvakrát počas dvoch polročných po-
bytov v mestečku Molde, kedy sa mi 

z obrovského množstva nórskych hôr poda-
rilo intímne spoznať a zlyžovať vyše 70. Nie-
čo o mojich skialpových potulkách v krajine 
trollov som popísal už v článku pre Horolez-
ca 4/2010. V ňom som nadšencom skialpiniz-
mu predstavil horské oblasti, v ktorých som 
pôsobil v zime a na jar 2010. Konkrétne išlo 

o Romsdalen, Sunnmøre, Jostedalsbreen a Jo-
tunheimen. V druhej kapitole stručne priblížim 
ďalšie oblasti, v ktorých som intenzívne randil 
s horskými kráskami tento rok – presnejšie pôj-
de o oblasti Eresfjorden, Sunndal a Hurrun-
gane. Začnem však výberom tých najkrajších 
z  najkrajších v  oblasti Romsdalen, kde som 
vďaka vlastnému autu mohol rozšíriť svoje pole 
pôsobnosti o  ďalšie čarovné horské zákutia, 
ktoré boli pre mňa pred tromi rokmi tabu.

Romsdalen
Región Romsdalen je rozdelený na niekoľko 
komún (menšie samosprávne celky), pričom naj-
známejšie a najimpozantnejšie horské fešandy sú 
koncentrované v komúne Rauma. Tá pozostáva 
z niekoľkých hlavných fjordov a dolín – konkrét-
ne ide o Isfjorden, dolinu Romsdalen, dolinu Is-
terdalen (ktorou vedie slávna trollia cesta Troll-
stigen), Innfjorden a dolinu Måndalen. Práve 
v týchto oblastiach, vzdialených z mesta Molde 
od jednej do dvoch hodín jazdy autom, som ten-
to rok randil najčastejšie. V nasledujúcich riad-
koch vám predstavím tie z romsdalských krá-
savíc, ktorými by ste pri skialpových potulkách 
krajinou trollov určite nemali pohrdnúť.

Pokiaľ chcete začať zľahka a  s úspechom 
tak mer istým, dohodnite si rande s kráskou 

Randenie s nórskymi   fešandami

Nórske kráľovstvo – 5 miliónov obyvateľov, 385 tisíc km2, 
1190 fjordov a nespočetné množstvo horských krásavíc 
rozmanitých tvarov, ktoré sú roztrúsené po celej krajine. 
Proste sen každého milovníka divokých hôr a Prírody. 

Línia zjazdu severným kotlom 
Stigbotthornet.(mp)

Výstup na Breitinden.(bb)
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nazývanou Skjervan (1545 m). Do tajomnej 
komnaty mohutnej Skjervan môžete vystúpiť 
z dvoch strán – zo západnej (z doliny Vollda-
len od usadlosti Nysetra) alebo od Innfjordu 
vzdialeného 10 minút jazdy z mestečka Ån-
dalsnes. Ak sa chcete počas výstupu kochať 
zamatovomodrou hladinou fjordov a strmými 
stenami okolitých kopcov, jednoznačne od-
porúčam druhú možnosť. Síce si vyšliapete 
1500 výškových metrov prakticky od úrovne 
mora (na rozdiel od výšľapu z Nysetry, kde sa 
dá autom vyviesť do cca 350 metrov nad mo-
rom), avšak okolité výhľady za to stoja. Pokiaľ 
sa vám rande so Skjervan vydarí, odmení vás 
epickým zjazdom dlhánskou východnou mul-
dou s výhľadom na Innfjord, čo bude v pek-
nom počasí a v panenskom prašane určite pat-
riť k silne orgazmovým zážitkom.

Ak sa vám zapáči lyžovanie s fjordom pod 
nosom a trúfate si na stredne náročný zjazd, 
dohodnite si stretnutie s Blåstolen (1111 m). 
Výstup zo strany Måndalen (od farmy Moen) 
síce nepatrí k najkrajším v Romsdale, no o to 
viac vám vyrazí dych pohľad z  vrcholu na 
druhú stranu do Romsdalsfjordu. Podobne 
ako ja možno hore aj vy zostanete niekoľko 
minút stáť v nemom úžase a budete sa kochať 
tou nádhernou scenériou, tým umeleckým 
dielom, aké dokáže vytvoriť len sama Príro-
da. A ak budete mať šťastie na dobré snehové 
podmienky, možno sa vám následne podarí 
cez kotol Sausetbotnen zlyžovať korytom po-
toka až dole k fjordu a víťazoslávne namočiť 
špičky vašich lyží v mori. Aj z toho dôvodu 
sa rande s Blåstolen oplatí naplánovať na ja-
nuár alebo na február. Vtedy je totiž najväčšia 
šanca, že snehový závoj tejto cudnej fešandy 
jej bude siahať až po členky ponorené v Rom-
sdalsfjorde. Presný termín randenia si však 

radšej poriadne premyslite, pretože Blåstolen 
zvykne byť poriadne náladová. Hlavne si dajte 
pozor na jej lavinózny kotol Sausetbotnen, aby 
vaša spanilá jazda z vrcholu k hladine mora 
nebola nečakane akcelerovaná väčšou či men-
šou lavínkou.

Keby ste sa v  oblasti Romsdalu vyskytli 
koncom mája a dostali chuť na krásku podob-
nej náročnosti (teda žiadnu extrémne nedo-
bytnú princeznú, ale zase ani žiadnu ľahkú 
devu, ktorá by vás obšťastnila takmer zadar-
mo), zamierte na Trollstigen, odparkujte auto 
na zaceprovanom hlavnom parkovisku a vy-
dajte sa smerom na Breitinden (1797 m). Fjor-
dy tu nečakajte, no pripravte sa na poriadnu 
dávku vzdušných výhľadov do doliny Rom-
sdalen. V prípade, že máte akú-takú kondič-
ku, ešte pred výšľapom na samotný Breitinden 

vyhoďte smerovku doľava a v rámci predohry 
si vybehnite po hrebeni na Trollryggen, na 
ktorom končí slávna Trollveggen – najvyš-
šia vertikálna stena v Európe (jej vertikálna 
časť má výšku 1100 m s previsom 50 m od 
základne). Ak máte ešte lepšiu kondičku, po 
Trollryggen a Breitinden zlyžujte JV svahom 
smerom do Alnesdalen a hrebeňom cez dve 
menšie kopcovité slečinky pokračujte až na 
majestátnu krásku s názvom Stigbotthornet 
(1583 m). Odtiaľ si pre zmenu budete môcť 
vychutnať výhľady na ľadovce mohutnej dámy 
Finnan a na celú dolinu Isterdalen spolu s bo-
nusovými leteckými výhľadmi na Cestu trol-
lov (Trollstigen). Následný zjazd severným 
kotlom k plesu Stigbotnvatnet vo fajnom jar-
nom firníku už bude len zaslúženou čerešnič-
kou na torte.

Randenie s nórskymi   fešandami


Pohľad na Romsdalsfjorden  
z vrcholu Blastolen.(mp)

Výhľady na Innfjorden  
počas výstupu na Skjervan.(mk)
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V prípade, že holdujete extrémnejším 
formám skialpinizmu a  lákajú vás krásky, 
pri ktorých zlyžovávaní nesmiete spadnúť, 
v Romsdale sa budete cítiť ako v raji. Línií na 
extrémne zjazdy je tu totiž naozaj požehnane 
a vybrať tú najkrajšiu z nich je snáď náročnej-
šie, než tieto lajny zlyžovať. Takže vyberám 
hneď tri najkrajšie z  najkrajších, s  ktorými 
som mal tú česť zarandiť si tento rok. 

Milovníkov stenového lyžovania určite po-
teší a možno aj obšťastní odpannená východná 
stena Sandfjellet (1470 m) spadajúca do Mån-
dalen. Tá je fakt strmá a neprístupná, takže na 
rande s ňou sa psychicky i fyzicky poriadne pri-
pravte, aby vás jej strmá biela suknička niečím 
nezaskočila a predčasne sa vás nestriasla. Ak 
ste skôr ctiteľom žľabových krásavíc, v marci 
alebo v apríli určite choďte na návštevu Mjøl-
varenny, ktorá spadá z hrebeňa Romsdalseg-
gen priamo do dediny Mjelva v doline Rom-
sdalen. Táto kráska je oproti Sandfjellet trochu 
prístupnejšia, no i tak sa v jej lone treba mať 
na pozore a v prípade slabších snehových pod-
mienok mať v batohu pripravené 20-metrové 

lano na zlaňák skalného prahu, ktorý by vám 
mohol trochu komplikovať lyžiarske pohyby 
v jej štíhlych stredných partiách. No a pokiaľ 
preferujete intímne stretnutia bez zástupov di-
vákov v prostredí, kde vám jedinú spoločnosť 
bude robiť hladná snežná sliepka alebo zablú-
dený sob, v tom prípade je SV stena Taskedal-
sfjellet (1509 m) pre vás tá pravá. Krása spočíva 
najmä v jej rozmanitosti, takže vám počas celej 
doby romantického spojenia určite nebude hro-
ziť jednotvárnosť. Jej ladné krivky v sebe totiž 
zahŕňajú takmer všetko – od zvodných žliab-
kov a zúžení, cez vytŕčajúce rampy a snehom 
zaoblené rebierka až po drsnejšie skalné prahy 
skrášlené malými ľadopádikmi. Proste steles-
nenia sna každého extrémneho lyžiara.

Toľko v  skratke k  romsdalským krásavi-
ciam. Rozsiahle Nórske kráľovstvo ich však 
ponúka omnoho viac, takže teraz sa pre zme-
nu pozrime do magických komnát oblastí 
Sunndal a Eresforden.

Eresfjorden a Sunndal
Eresfjorden, Eikesdalen a komúna Sunndal 
tvoria východnú časť kraja Møre og Rom-
sdal hraničiacu s krajom Oppland a krajom 
Sør-Trøndelag. Na svoje si tu prídu hlavne ski-
turisti a skialpinisti, ktorí preferujú moletnejšie 

Miro na začiatku zjazdu  
východnej steny Sandfjellet.(bb)

Zákres línie prvozjazdu  
vo východnej stene Sandfjellet.(mp)

Miro na hrebeni 
Romsdalseggen tesne 
pred začiatkom zjazdu 
Mjolvarenny.(mp)

Ústie doliny Romsdalen pri pohľade z Isfjordu.(mp)
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Ďalšie užitočné informácie
westcoastpeaks.com – on-line sprievodca 
s množstvom kvalitných informácií o horách 
stredo-západnej časti Nórska.
ut.no/kart – on-line mapa Nórska s podrobnými 
informáciami o horských chatách a outdoorových 
aktivitách v jednotlivých oblastiach.
www.varsom.no/Snoskred – lavínová predpoveď 
pre jednotlivé oblasti Nórska
yr.no – predpoveď počasia (nielen) pre Nórsko.

horské dámy. Tie sú charakteristické svojimi 
rozsiahlymi kyprými tvarmi a vďaka väčším 
nadmorským výškam aj menšími ľadovcami, 
ktoré v  zimných mesiacoch zvykne pokrý-
vať hrubá vrstva prašanu. Pokiaľ ste teda viac 
frírajdovo orientovaný milovník hôr a budete 
mať cestu okolo, určite si sem príďte zaflirto-
vať s niektorou z miestnych krásavíc. Z tých 
najpopulárnejších odporúčam ľadovcovú Kon-
gskronu (1818 m), zubatejšiu Dronningskronu 
(1816 m) alebo Šľahačkovú horu Fløtatinden 
(1711 m), ktorej severné a východné svahy po 
intenzívnom snežení naozaj pripomínajú ob-
rovskú tortu poliatu šľahačkou. Jedinou nevý-
hodou pri randení s týmito dámami je fakt, že 
sa o ne často budete musieť deliť s ďalšími ná-
padníkmi. Väčšinou pôjde o skituristov a frí-
rajderov z Trondheimu, pre ktorých je Sunn-
dal najbližšou destináciou, kde si môžu dosýta 
užiť zimné radovánky v spoločnosti serióznej-
ších horských krásavíc.

Čo sa týka náročnejšieho randenia, z časo-
vých dôvodov sa mi v oblasti Sunndalu bohu-
žiaľ nepodarilo osobne zoznámiť so žiadnou 
extrémnejšou fešandou, ktorá by predstavova-
la skutočnú výzvu. Avšak zvesti od domácich 
expertov hovoria, že za hriech by určite stá-
la napríklad SV stena mohutnej Store Trolla 
(1800 m) spadajúca do doliny Flatvaddalen či 
severný kotol zaoblenej Kaldfonny (1849 m) 
týčiacej sa priamo nad dolinou Sunndalen.

Takže toto bol stručný výber sunndalských 
krásavíc a na záver ešte pár slov k divožien-
kam z pohoria Hurrungane.

Hurrungane
Hurrungane je relatívne malé, ale divoké hor-
ské pohorie rozprestierajúce sa v kraji Sogn 
og Fjordane pár kilometrov juhovýchodne od 

najväčšieho európskeho ľadovca Jostedalsbre-
en. Vzhľadom na divoký ľadovcový charakter 
a ostré štíty ho mnohí pasujú za najalpskej-
šie pohorie v Nórsku. Strmé hory a ľadovce sú 
známe tým, že tu často počuť hluk padajúcich 
serakov, snehových lavín a skál. Zrejme prá-
ve preto si táto skupinka horských divožienok 
vyslúžila názov Hurrungane, čo v preklade 
znamená „tie, čo robia hluk“. Hlučným hur-
runganským horám vládne majestátny Store 
Skagastølstinden (2405 m), prezývaný tiež 
„Storen“ (Velikán). Ten sa môže pýšiť titulom 
tretieho najvyššieho kopca v Nórsku a jedného 
z najťažšie dostupných škandinávskych štítov. 
Skrátka žiadna prechádzka s rukami vo vrec-
kách – treba si naň poctivo vyliezť. Ak však 
chcete randiť s  lyžami na nohách, zamierte 
radšej na návštevu do vedľajšej doliny Rin-
gsdalen, najlepšie do náručia divožienky po-
menovanej Store Ringstind (2124 m). Tá vás 

už z diaľky očarí svojou nádherne tvarovanou 
severnou stenou a definitívne vám pomúti hla-
vu, keď si to dlhými oblúkmi pustíte nadol jej 
východnou muldou. Z muldy si môžete pre-
dĺžiť pocity extázy lyžovaním náročnejšej laj-
ny s pracovným názvom Glacier Direct, ktorá 
spadá zo sedla medzi Store a Midtre Rings-
tind priamo nadol do Ringsdalen. Počas euf-
orickej jazdy popod seraky si však dajte pozor, 
aby v čase vyvrcholenia nebola vaša milá príliš 
hlučná a nepustila vám niečo na hlavu. Inak 
by rande s vašou hurrunganskou femme fatale 
mohlo dopadnúť až nečakane fatálne...

Toľko v stručnosti k tým najkrajším z naj-
krajších v stredo-západnej časti Nórska, ktoré 
som mal možnosť osobne spoznať pri skialpo-
vých potulkách v roku 2013. Pevne verím, že 
vás predchádzajúce riadky aspoň trochu na-
motivovali, aby ste sa s nórskymi fešandami 
prišli osobne zoznámiť aj vy. Randenie v kra-
jine trollov je pre našincov síce hodne drahá 
záležitosť, avšak investovať do zážitkov z pre-
krásnej nórskej Prírody sa podľa mňa určite 
oplatí. A ak sa do nórskych krásavíc náhodou 
zamilujete až po uši, ako sa to podarilo mne, 
možno vám prídu vhod rady a odporúčania, 
ktoré nájdete na webstránke miropeto.sk, kde 
sú okrem iného uvedené aj podobnejšie infor-
mácie s mapami jednotlivých túr a zákresmi 
línií zjazdov. Vær så god! 

Za materiálnu podporu pri plnení snov v nórskej 
Prírode ďakujem firmám: 

Sportrysy.sk, Icebreaker, Marmot a K2.

Zjazd východnou muldou Store 
Ringstind s narovnaním cez ľadovec 
do doliny Ringsdalen.(mp)

Línia prvozjazdu  
SV stenou Taskedalsfjellet.(mp)


