
Běžeckých seriálů je nespočet. Ale ně-
které věci můžete zažít pouze na Běhej 
lesy! V čem jsou naše závody unikátní?

LANOVKOU NA START
Tak schválně, kolik znáte závodů, kde se 
svezete na start lanovkou? Na Bílé vás 
čeká vlastně start dvakrát. Poprvé, když 
ve čtveřicích intervalově vybíháte k se-
dačkové lanovce Zbojník. A podruhé, když 
vás ta lanovka vyveze na vrchol kopce, vy 
se dostatečně pokocháte dechberoucím 
výhledem do údolí a naostro vyběhnete 
na trať.

ZPŘÍSTUPNĚNÝ NEPŘÍSTUPNÝ LOM
Vápencový lom Velká Amerika je veliké lá-
kadlo závodu Běhej lesy Karlštejn. Český 
Grand Canyon, jak se lomu také přezdívá, 
poutá zájem mnoha lidí. Kvůli nebezpečí 

úrazu je trvale uzavřen a návštěvníci si jej 
mohou prohlédnout jen z vyhlídky. A my 
ho pro vás každý rok na jedno odpoledne 
zpřístupníme, abyste si mohli závod vy-
chutnat naplno. 

CO KUS, TO ORIGINÁL
Každý, kdo proběhne cílovou rovinkou, si 
podle nás zaslouží odměnu. Proto pro vás 
máme připravené dřevěné medaile. A jak 
jste si určitě všimli, žádné dvě nejsou stej-
né! Každý si tak domů odnese svůj originál.

OBLÉKÁME ŠAMPIONY
Pro nejlepší závodníky jsme ve spoluprá-
ci s Lesy ČR připravili po vzoru golfových 
turnajů putovní sako. Každý rok se ozdob-
ná výšivka rozroste o jména nových Lesů 
pánů a žádný úspěch tak nezůstane zapo-
menut.

TO JSEM Z TOHO JELEN!
To, že s námi někteří z vás objeli celý se-
riál a ani na jednom ze sedmi závodů ne-
chyběli, umíme docenit. Naši nejvěrnější 
na posledním závodě dostali kartonovou 
skládačku, z níž si mohli složit vlastního 
sedmeráka. Na originální trofeji má každý 
vytištěné své jméno, aby každá návštěva 
věděla, kdo se o kartonového jelena za-
sloužil.

BRDY A BOLETICE JSOU BOMBA! 
Brdy a Boletice. Dva prostory, kudy se 
dříve proháněly jen tanky a kam doska-
kovali parašutisté. Tato místa byla dlouhá 
léta pro veřejnost uzavřena, díky čemuž je 
krajina lidmi nedotčena. Díky Běhej lesy se 
můžete krásnou panenskou přírodou pro-
běhnout i vy. 

Tohle jinde nenajdete!




