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Vstup do Nórska je možný viacerými spô-
sobmi — my sme zvolili priamy prechod 
z Dánska trajektom. Nórsko je krajina, 
ktorá nefiguruje v spolku EÚ, napriek to-
mu veterinárne podmienky vstupu nie 
sú prísne. Okrem bežných podmienok, 
 ktoré zahŕňajú platné očkovania a čipo-
vanie, je nutné najskôr 24 hodín a najne-
skôr 120 hodín pred vstupom do Nórska 
psa odčerviť podľa predpisov. Vždy je však 
dobré pozrieť si aktuálne podmienky na 
stránke veterinárnej správy danej krajiny, 
aby sa nestalo, že váš psík nebude vpuste-
ný do krajiny a ostane v karanténe. Ces-

„Predstavte si, že zoberiete naše 

Tatry, vsadíte ich do mora, všetko 

naokolo upracete, s úsmevom 

pozdravíte okoloidúceho neznámeho 

a s hrdosťou v srdci si užívate pocit, 

že ste sa narodili práve tu.  

Asi tak sa cíti každý nórsky patriot.“ 

(M. Kalina)

N órsko — hornatá krajina,  ktorá 
je reklamou na úctu k prírode. 

 Lesy a hory svojim obyvateľom poskytu-
jú  dostatok surovín na výstavbu obydlí, 
a tak nadobúdate pocit, akoby ich posta-
vila sama matka zem. Pre každého turis-
tu je takáto krajina doslova magnetic-
kým  lákadlom. A pre turistu — psičkára 
je priam dovolenkovým rajom. Krajina 
s miernou klímou, možnosťou jedineč-
nej turistiky a výbornými službami je ide-
álnou alternatívou k typickým exotickým 
dovolenkám, ktoré sú pre psíky často ne-
vhodné.
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ta trajektom trvá pár hodín a psy väčšinou 
ostávajú v kufri auta. Je však možnosť si 
ich zobrať zo sebou na palubu (ale len do 
vonkajších priestorov).

Teší ma, moje meno je Nórsko…
Cestovanie v Nórsku je veľmi význač-
né — kvôli hornatému terénu je tu mini-
mum diaľnic a nahrádzajú ich úzke cesty, 
kde málokedy prekročíte prikázaných 
70 km/h. S pribúdajúcimi skalami a fjord-
mi sa cesty točia pomedzi horské masívy, 
jazierka, pasienky a bijú si cestu cez skal-

kálne predpisy — vo väčšine prípadov vy-
žadujú vodenie psíkov v okolí ubytovacích 
priestorov na vôdzke. Rovnaké skúsenos-
ti sme nadobudli i pri turisticky často na-
vštevovaných miestach — psíky sú vítaný-
mi návštevníkmi turistických chodníčkov, 
avšak i tu vyžadujú pohyb na vôdzke. Je 
to však nielen pre ich bezpečie, ale i kvôli 
veľmi rozšíreným nórskym obyvateľom — 
ovečkám, ktoré tu uvidíte pásť sa takmer 
všade a naozaj v každom teréne. Dokon-
ca vám radi zabezpečia aj bezplatnú au-
toumyváreň, keďže ich poľahky môžete 
pristihnúť, ako na parkoviskách oblizujú 
autá. Ďalším bežným obyvateľom Nórska 
je los, ktorý je síce obľúbeným symbolom 
krajiny, no isto by ste ho so svojim štvor-
nohým miláčikom nechceli zoči‑voči v di-
vej prírode stretnúť, keďže plachosť ne-
patrí medzi jeho charakteristické črty. To 
vám isto potvrdia aj karosérie áut, ktoré sa 
s losmi „porozprávali“ na cestách. Preto sa 
medzi Nórmi hovorí, že ak losa na kapote 
auta — tak jedine na nálepke.

Počas našej výpravy v Nórsku sme so psa-
mi absolvovali množstvo výletov, od úplne 
nenáročných prechádzok po upravených 
chodníčkoch, vedúcich pomedzi typické 
nórske drevené chatky a jazierka, až po pre-

né tunely. Nórsko je krajinou slušných 
a usmiatych ľudí, kde sa nemusíte báť, že 
vás niekto okradne ešte aj o príčesok… Ne-
uvidíte tu ani bežnú rutinu našich dedín 
— štekajúce psy za bráničkami, priviaza-
né reťazou o búdu. Asi preto, lebo ploty tu 
uvidíte málokde a ako búda slúži miest-
nym psom jedine ak tak gauč ich pánič-
ka. Nórsko je krajinou turizmu, a tak sú 
i ubytovacie možnosti veľmi široké — vďa-
ka rozvinutému turistickému ruchu máte 
naozaj na výber od luxusných hotelov, po 
rodinné penzióniky či turistické kempin-
gy. Na týchto miestach platia potom lo-

chádzky lesmi a mokraďami divokou nór-
skou prírodou. Nórska horská turistika je 
v čomsi podobná tej našej — tatranskej. 
Podobná je ostrými prevýšeniami skrze le-
sy a skaly, no rozdielna je po ceste hrebe-
ňom. Naše hory sú väčšinou zakončené vý-
stupom na skalný štít, tunajšie hory však 
po ostrom výstupe ponúkajú kilometre 
rovinatých náhorných plošín, akýchsi roz-
siahlych skalných planín, po ktorých vedú 
kilometre a kilometre ciest, prerušené stú-
paniami a klesaniami pri prechode z jed-
ného skalného masívu na druhý. Na ho-
rách turistu väčšinou čaká panoramatický 

Naša psia výprava v Nórsku

Všade dobre, s paničkou na dovolenke najlepšie
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výhľad dole na fjordy, jazierka, či hlboké 
lesné doliny v kontraste so skalnatou pa-
norámou. Výstup na tieto plošiny je zvy-
čajne prechodom cez kosodrevinu, kto-
rá veľmi pripomína väčšinu tatranských 
chodníčkov. Nórske skaly sú kvôli ľadov-
covej činnosti často úplne hladké, a tak 
tu nájdete veľa lán a reťazí, ktoré uľahču-
jú ich prekonávanie. Pre psy je tunajšia tu-
ristika síce náročnejšia, ale oveľa dostup-
nejšia než tatranská, keďže nie je potrebné 
prekonávať veľké skalné skoky a preska-
kovať balvany, ako na mnohých tatran-
ských štítoch. 

Od psa si tunajšie hory vyžadujú disciplí-
nu a koordináciu, no i určitú dávku trénin-
gu v teréne. Nespornou výhodou tunajšie-
ho podnebia je množstvo pitných zdrojov 
pre psa. Vody je tu 
naozaj na každom 
kroku plno — i na 
tých najvyšších 
miestach. O jej čis-
tote sa môžete pre-
svedčiť na „plný 
dúšok“ i vy! Ďalšou 
výhodou severnej-
šej klímy je neskoré 
letné stmievanie sa, 
čím sa môžu veľmi 
príjemne predĺžiť 
časy strávené v ho-
rách. Slnko v  lete za-
padá až okolo de-
siatej, v severnejších 
 oblastiach je vidno 
dokonca celú noc.

Vitajte v krajine snov!
Existuje len málo takých krajín, kde by sa 
vám mohlo poľahky stať, že sa pristihne-
te ako nechtom škrabkáte priestor pred 
 sebou s domnením, že vám niekto pred 
oči podstrčil prekrásnu maľovanú po-
hľadnicu. Existuje však pár takých špeci-
álnych miest, ktoré na tých nórskych po-
hľadniciach naozaj uvidíte najčastejšie. 
Miesta, ktoré vás oprávnia povedať: „Áno, 
bol som v Nórsku!“

KJERAG je nórske pohorie, nachádzajúce 
sa pri fjorde Lysefjord. Pozornosť turistov 
priťahuje najmä jeho severný bod (984 m), 
pretože sa tam nachádza „ Kjeragbolten“ 
— balvan o objeme približne 5  m3,  ktorý 
je zakliesnený medzi dvoma skalami 
a pod ním je kilometrová priepasť až po 
fjord. Túra na toto miesto trvá niečo me-
dzi 2,5 — 3 hodinami a je pestrá, pretože sa 
prekonávajú viaceré skalné masívy a doli-
ny medzi nimi.

PREIKESTOLEN znamená v preklade 
Kazateľnica a je to jeden z najnavštevo-

vanejších nórskych unikátov. Po turistic-
kom výstupe sa dostanete na skalu (ploši-
nu) o rozmeroch 25 × 25 m týčiacu sa vo 
výške 604 m, ktorá kolmo spadá do jed-
ného z najkrajších nórskych fjordov — 
Lysefjord. Túra tam a späť trvá približne 
3 — 4 hodiny a je veľmi populárna.

TROLLTUNGA je slávny skalný zráz, 
ktorý sa kvôli jeho tvaru nazýva „Trol-
lov jazyk“ a vybieha vo výške 700 met-
rov nad fjordom v pohorí Skjeggedal pri 
meste Odda. Výhľad z neho je fascinujú-
ci a patrí k jednému z najúchvatnejších 
miest v Nórsku. Cesta k Trolltunge je dlhá 
asi 11 kilometrov. Výstup je veľmi nároč-
ný, prvotné prevýšenie je strmé, no zvyšok 
túry vedie celkom príjemným prevýšením 
po náhornej plošine Hardnagervida — naj-
väčšej v Európe. Celkový čas výstupu s ná-
vratom je zhruba 10 hodín. Toto miesto 
pripomína severskú tundru, je to veľmi 
chladné miesto a sneh sa tu roztápa až za-
čiatkom júna.

Takmer tri týždne dovolenky strávenej 
v Škandinávii patrili medzi najkrajšie zá-
žitky môjho života. Preto ak niekto skryto 

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ
Autorka je tajomníčkou Klubu chovateľov 
kólií a šeltií. Je majiteľkou chovateľskej stanice 
dlhosrstých kólií YALESS BLUE. Vo voľnom 
čase sa aktívne venuje turistike so psom. 
Spoločnosť jej robí nerozlučná štvornohá 
kamarátka — blue merle kólia Grace.

uvažuje či ísť, alebo nie — poviem 
len to, že teraz už presne viem, 
prečo je Nórsko krajina, ktorú 
nájdete snáď v každom zozname 
„Places to See Before You Die“… 

P.  S: A psíka určite nenechajte 
 doma.

Mgr. Jana BROSSMANNOVÁ
Snímky: archív autorky,  

© Ing. Peter Suvák

Psíky s kondičkou si vedia skvele poradiť 
v akomkoľvek teréne

Pravá nórska príroda — divoká a nedotknuteľná

 Pes a Mačka 9/ 2013 23

AKTIVITY




