
Sága o dlouhé čáře: 30km rovně vpřed! 

Objemový trenink ’’made in sweden’’. 

20 november, 2017 / Martin Regborn 

 

Na zdi klubové šatny OK Hagaby visí v podstatě celé zmapované okolí Kilsenbergu v měřítku 

1:15000. 

A to byl impuls udělat si něco podobného také doma. Našel jsem a sestavil dohromady 

všechny dostupné OCAD-soubory z okolí Norra Kilsbergenu a zjistil jsem, že výsledek je tak 

nádherný, že jsem jej zveřejnil na Facebooku. A tím to začalo ... 

 

 

Na začátku byla myšlenka: běžet orienťák přesně podle dlouhé přímky na mapě, 

představující ve skutečnosti vzdálenost 30km. 

Proč, diví se možná někteří? A proč ne, odpovídám! Občas člověk musí udělat nějakou 

takovou šílenost, aby se  seberealizoval ...  

 

https://martinregborn.com/2017/11/20/sagan-om-langstrackan-30-raka-kilometer/
https://martinregborn.com/


 

 

Hned jak jsme začali kreslit naši dlouhou přímku, narazili jsme na problém. Ukázalo se, že 

prostě nejde na spojených mapách umístit linii tak, aby netrefila jezera Falkasjön nebo Norra 

Ånnabosjön. 

Takže Viktor a já jsme se prostě rozhodli spokojit se s takovou variantou kdy vytvoříme 

koridor , který bude mít šířku max.100m na každé straně přímé linie a tím vyřešíme 

neprůchodné pasáže. 



 

 

Další bod bylo umístění startu a cíle. S ohledem na dopravu byl start na silnici u Igletjern a cíl 

u osady Jarlen. A tím dostala přímá linie konečnou vzdálenost 29,51km. 

Když jsme konečně definitivně umístili tuhle dlouhou čáru, nastal další problém. Kdy to 

poběžíme? Naše přímka totiž protínala zakázaný prostor pro Mistrovství Švédska na dlouhé 

trati 2017, které chtěl běžet Viktor. Museli jsme  tedy uvažovat až o konci o-sezony a datum 

padl na 18.listopad, start v 9,00 hod, i kdyz riziko pro to, že bude sníh už bylo dost velké. 

Takže v sobotu, po téměř dvouročním plánování, přišel den D! 

Tři mušketýři – Jakob Wallenhammar, Viktor Larsson a já Martin Regborn. 

Stojíme pod elekrickým dálkovým vedením, v rukách 2,2m dlouhou mapu v měřítku 1:15000. 

Nastavujeme slavnostně první azimut a vyrážíme na trať, doprovázeni mírným deštěm, jsou 3 

stupně nad nulou a místy leží sníh. 

 

https://martinregborn.com/


 

 

Při práci s mapami jsem našel jedno kritické místo- široký potok, který spojuje neprůchodnou 

bažinu a nepřekonatelný potok/říčku. 

Zhruba 2,5km od startu se dostáváme k tomuhle  potoku a je to tak – je široký ...  a hluboký ... 

Co teď ? Skončíme takhle brzy? Budeme muset přeplavat v ledové vodě? Běžím se podívat 

trochu podél potoka ...  a náhle vidím v jednom místě nějakých 20cm pod vodou starý trám 

spojující oba břehy. Jsme zachráněni! 

První mapa je za námi a my míjíme Falkasjoen, šplháme nahoru na Falkaberget s pěkným 

výhledem a následuje orientačně moc pěkný úsek na mapě Annaboda. Jsme ale trochu 

nervozní v očekávání dalšího kritického místa u Norra Annbosjoen, kde mapa ukazuje bažiny. 



 

Čekají nás dva úseky s neprůchodnou bažinou. Ten první se ukazuje být suchý a v pohodě. 

Zato ten druhý je hodně vodnatá, neprůchodná bažina. Ale zároveň nevěříme svým očím, 

když vidíme, že také zde leží staré trámy umožňující přechod bažiny! 

Začínáme mít podezření, že tu naši štreku už někdo běžel  asi tak 20 let před námi.  

Najednou přestává déšť a vychází slunce.Při plánovaní časového rozvrhu jsme počítali s 

tempem 9min/km, což dává 90min na dosažení prvního setkání s naším doprovodným 

vozidlem, které nás čeká po uběhnutí 10km na štěrkové cestě, křižující naši trasu. 

Jsme ale asi čtvrthodinu zpožděni. Na těch prvních 10km byly těžké úseky se skalnatými 

srázy, kde to šlo pomalu ( Viktor: běžíme tak pomalu, že mi GPS hodinky vůbec neukazují 

nějaké tempo!) 



 

První občerstvovačka, foto: Linn Bränneby 

Housky,teplá šťáva a kafe. Bereme si suché rukavice a pokračujeme. Opouštíme Hagabyland 

oblast a dostáváme se na mapy OK Alfernas, kde kromě jiného míjíme nejvyšší bod celé 

trasy. Odtud se to už bude většinou svažovat dolů k cíli! 

 

 



 

Stakadammen, foto: Anders Larsson 

Zažili jsme hodně pěkných úseků a Stakadammen byl určitě jeden z nich! 

Tady se k naší mužské skupině připojila na posledních 12km také Linn Bränneby. 

Odtud, k občerstvovačce číslo 2. na 20-tém kilometru, jsme abolvovali orientačně 

nejzajímavější úsek. 



 

Röbergshagemossen 

Na občerstvovačku č.2 jsme dorazili za 3hod. 20min. – zhruba 40minut později oproti 

časovému plánu. 

Teď cítíme, že se už opravdu blížíme k cíli a běžíme parádní částí celé vzdálenosti s 

fantasticky pěknou oblastí Vestre Bergen, se sluncem v zádech ozařujícím vršky porostlé 

stříbrným lišejníkem. 



 

Na posledním úseku k našemu cíli běžíme na starší mapě a spolu s tím, že naše hlavy byly v 

plné práci již 4,5 hodiny v těžkém terénu, vybíháme podruhé poněkud ven z našeho koridoru. 

O něco později ale už dobíháme do cíle – ANO, dokázali jsme  to! 

Čas 4hodiny a 50minut (po odečtení přestávek) a 31,7km je odběhnutá vzdálenost.  

A to první co probíráme v autě na cestě domů je to, jak to uděláme příští rok! 

 



 

V cili!  Tři mušketýři – Viktor Larsson, Jakob Wallenhammar,  Martin Regborn

  

 

Historická GPS-stopa! 

Mapy z tohohle dobrodružství, včetně GPS trackingu najdeš v kartarkivet! 

// Martin 

https://martinregborn.com/
https://martinregborn.com/
http://hagabykartarkiv.se/show_map.php?user=martinregborn&map=1443

