
13 938 hodin je 
součet všech časů. Společně 
jsme tak na trasách strávili  
580 dní, tedy více než  
1 a půl roku.

Jana je nejčastější 
ženské jméno mezi 
závodnicemi Běhej lesy.  
Loni s námi běželo  
nejvíce Lucií.

Jan je nejčastější  
mužské jméno závodníka. 
Celkem s námi běželo 
411 Honzů.

59 % závodníků  
si vybralo kratší trasu,  
41 % pak vyběhlo  
na delší, půlmaratonské 
vzdálenosti.

W
137 636 kilometrů 
jsme společně naběhali  
při 7 závodech Běhej lesy.
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https://behejlesy.cz


4 600 vyrobených medailí 
pro závodníky.

245 „uschovaných“ dětí  
v Úschovně Lesy ČR.

11 614 zasazených 
stromků za 11 614 výkonů  
všech běžců Běhej lesy 2017.
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https://lesycr.cz


725 kilometrů najetých  
na kolech SCOTT předjezdci  
a posledními jezdci na závodech.

W
195 790 Kč  
celková hodnota 7 kol SCOTT, 
která letos do tomboly na 
každém závodě věnoval ER.

k
38 designů triček, mikin  
a čelenek, které jsme pro vás 
připravili v rámci speciální 
kolekce oblečení Běhej lesy 2017.  

42 vypůjčených kol Scott  
pro předjezdce, fotografy  
a organizátory v průběhu  
celého seriálu.

https://www.endorphinrepublic.com


1 534 triček  
pro dětské závodníky.

1:34:49 je čas maskota 
SuperMaxe v závodě Běhej lesy 
Boletice na 13 km.

210 cen připravil  
Dr. Max pro vítěze  
dětských závodů.

1 534 dětí  
na závodech Dr. Maxe.
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https://www.drmax.cz


3 100 vyrobených 
dřevěných medailí  
pro závodníky.

40 pracovníků VLS  
pomáhalo při organizaci  
závodů v Brdech a Boleticích  
na trase a občerstvovačkách.

2 unikátní místa závodů  
v bývalých vojenských  
újezdech – Brdy a Boletice.
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https://www.vls.cz


48 783 000  
kilojoulů je energie vydaná všemi 
závodníky během seriálu Běhej lesy, 
což odpovídá zhruba 13 550 kWh. 
Tolik elektrické energie spotřebují 
průměrně 2 lidé za rok.

5 717 kilometrů 
představuje délka elektrického 
vedení přenosové soustavy ČEPS. 
Závodníci Běhej lesy naběhali 
24× kilometrů více.

4 703 fotek se nafotilo  
ve fotokoutku ČEPS na  
7 závodech Běhej lesy.
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https://www.ceps.cz/CZE/Stranky/default.aspx


7 minut a 54 sekund nakonec 
činí délka finálních videí ze 
závodů Běhej lesy, které jste 
mohli vidět vždy po závodě na 
našem Facebooku či YouTube.

1 470 minut natočeného 
video materiálu.

36krát vzletěl dron  
na 7 závodech Běhej lesy.

46 700 fotografií  
pořídili naši fotografové na  
7 závodech Běhej lesy 2017. 

e w H M

https://behejlesy.cz


59 kilometrů naběhal maskot 
komár OFF za celý seriál Běhej 
lesy.

2:34:35 čas komára OFF 
na závodě Běhej lesy Bílá 19 km.

1 pokořený český rekord – 
Nejdelší vzdálenost uběhnutá 
maskotem.

35 dětských závodů, které 
společně s dětmi zaběhl maskot 
komár OFF.
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https://www.jnj.cz


35 vypitých sudů Birell.10 800 rozdaných 
plechovek Birell po závodech.

1 400 m2 celková plocha 
stanů Birell na závodech 
určených pro závodníky.

http://birell.cz


35 zemí světa reprezentovali 
běžci na letošním ročníku seriálu.

7 krajů ČR hostilo 7 závodů 
Běhej lesy 2017.

588 cizinců si zaběhalo  
na závodech Běhej lesy.
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http://www.ceskojede.cz


135 palet materiálu převezlo 
nákladní auto DB Schenker 
během 7 závodů.

1 100 triček pro 
dobrovolníky, 49 nafukovacích 
bran či celkem 3 992 cen  
pro vítěze převezlo nákladní  
auto DB Schenker za celý  
letošní seriál.

4 386 kilometrů najelo 
nákladní auto DB Schenker 
s Běhej lesy od dubna do září. 
To je 15× větší vzdálenost, než 
měřily všechny závodní tratě 
dohromady.
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https://www.dbschenker.cz/log-cz-cz/start/


125 zapůjčených stolů. 85 způjčených lavic.64 zapůjčených stanů na 
registrace, šatnu a úschovnu.

http://www.tkf.cz


245 pomocníků obsluhy 
na občerstvovačkách.

24 000 
spotřebovaných tablet 
ENERVIT GT Sport.

14 700 litrů vypitého 
iontového nápoje ENERVIT  
G Sport.

120 000 vypitých 
kelímků.

37 celkový počet 
občerstvovacích stanic.
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http://enervit.cz


28 634 litrů  
vody na občerstvovacích  
stanicích.

90 kusů unikátních trofejí  
pro absolutní vítěze všech 
závodů.
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https://veolia.cz/cs
http://www.sklarny-bohemia.cz


150 pohlednic online  
s fotkami ze závodů  
Běhej lesy jsme poslali.

250 pexes jsme rozdali 
dětem na 7 závodech  
Běhej lesy.

210 cen věnoval  
portál Kamsdetmi.com 
vítězům dětských závodů.

600 dětí si zaskákalo  
na skákacím hradě  
od Kam s dětmi  
(odhad za celý seriál).
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https://www.kamsdetmi.com
https://pohledniceonline.cz

