
16 505 hodin je 
součet všech časů. Společně 
jsme tak na trasách strávili 
688 dní, tedy téměř dva 
roky (1,88 roku).

Kateřina je 
nejčastější ženské jméno 
mezi závodnicemi Běhej  
lesy. Loni s námi běhaly 
nejčastěji Jany.

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

61 % závodníků  
si vybralo kratší trasu,  
39 % pak vyběhlo  
na delší, půlmaratonské 
vzdálenosti.

W
172 579 kilometrů 
jsme společně naběhali  
při 8 závodech Běhej lesy. 
To je, jako bychom 4× oběhli 
zeměkouli.
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https://behejlesy.cz


13 441 rozdaných balíčků 
semínek stromů do startovních 
tašek závodníků.

4 600 vyrobených medailí 
pro závodníky.

280 „uschovaných“ dětí  
v Úschovně Lesů  ČR.

13 441 zasazených 
stromků za 13 441 výkonů  
všech běžců Běhej lesy 2018.
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https://lesycr.cz


4 odborná témata v rámci 
„běžecké poradny“ magazínu ER.

j
223 760 Kč celková 
hodnota 8 kol SCOTT, která  
letos do tomboly na každém 
závodě věnoval ER.

k
10 nových designů  
v rámci speciální kolekce 
oblečení Běhej lesy 2018. 

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

https://www.endorphinrepublic.com


1 954 triček  
pro dětské závodníky.

1 209 kilometrů děti 
naběhaly – to je jako vzdálenost 
z Prahy do Paříže.

240 cen připravil Dr. Max  
pro vítěze dětských závodů.

1 954 dětí  
na závodech Dr. Maxe.
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https://www.drmax.cz


4 400 vyrobených 
dřevěných medailí  
pro závodníky.

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

3 unikátní místa závodů  
v bývalých vojenských  
újezdech – Brdy, Boletice  
a Slavkovský les.
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https://www.vls.cz


8 tematických online soutěží  
o hodnotné ceny na microsite ČEPS.

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

13 441 čelenek jsme 
zabalili do startovních balíčků 
závodníků.
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https://www.ceps.cz/CZE/Stranky/default.aspx


13 minut a 52 vteřin nakonec 
činí délka videosestřihů  
z dětských a dospělých závodů 
Běhej lesy, které jste mohli 
vidět vždy po závodě na našem 
Facebooku či YouTube.

1 680 minut natočeného 
video materiálu.

64krát vzletěl dron  
na 8 závodech Běhej lesy.

105 287 fotografií 
pořídili naši fotografové  
na 8 závodech Běhej lesy 2018.
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https://behejlesy.cz


40 vypitých sudů Birell.13 441 rozdaných 
plechovek Birell po závodech.

1 600 m2 celková plocha 
stanů Birell na závodech 
určených pro závodníky.

http://birell.cz


43 zemí světa reprezentovali 
běžci na letošním ročníku seriálu.

8 krajů ČR hostilo 8 závodů 
Běhej lesy 2018.

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


144 palet materiálu převezlo 
nákladní auto DB Schenker 
během 8 závodů.

1 175 triček pro 
dobrovolníky, 60 nafukovacích 
bran či celkem 4 512 cen  
pro vítěze převezlo nákladní  
auto DB Schenker za celý  
letošní seriál.

3 222 kilometrů najelo 
nákladní auto DB Schenker  
s Běhej lesy od dubna do září.  
To je 10× větší vzdálenost,  
než měřily všechny závodní  
tratě dohromady.
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https://www.dbschenker.cz/log-cz-cz/start/


280 pomocníků obsluhy 
na občerstvovačkách.

25 000 
spotřebovaných tablet 
ENERVIT GT Sport.

15 750 litrů vypitého 
iontového nápoje ENERVIT  
G Sport.

120 000  
 vypitých kelímků.

41 celkový počet 
občerstvovacích stanic  
s produkty Enervit
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Výživa pro vytrvalce

http://enervit.cz

