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Séria Behaj lesmi odštartovala pretekmi na Devíne 

Banská Bystrica 09.05.2022 

 V sezóne 2022 sa pobeží celkovo v piatich lokalitách Slovenska  

 LESY SR zúčastneným predstavili vlastnú značku produktov „Lesnícke pochúťky“ aj aktivity 

lesnej pedagogiky   

 

Bežecká séria Behaj lesmi, ktorej hlavným partnerom v sezóne 2022 sa stal štátny podnik LESY Slovenskej 
republiky, odštartovala pod hradom Devín v Bratislave. Dopoludnia boli pre účastníkov pripravené 
detské bežecké trasy, ako aj charitatívny beh, popoludní sa uskutočnili hlavné preteky na 12 a 22 km.  

„Nesmierne nás teší rastúci záujem o preteky Behaj lesmi, ktoré sa realizujú takmer výlučne 
v prírodnom prostredí. Tohtoročné trasy pod hradom Devín si odbehlo rekordných 979 bežcov. 
Záujem bol aj o detské preteky, zúčastnilo sa ich viac ako 150 detí,“ hovorí zástupca organizátorov 
podujatia Jan Hejda.   

Podujatie Behaj lesmi malo už tradične aj svoj charitatívny rozmer. Výťažok zo štartovného poputuje 
bratislavskému domovu seniorov na nákup pohybových a rehabilitačných pomôcok pre jeho klientov. 

Bežecké trasy viedli okrem hradu Devín napríklad aj známou geologickou lokalitou Sandberg či lesmi 
Devínskej Kobyly, ktoré obhospodarujú aj LESY Slovenskej republiky. Súčasťou zázemia pretekov bolo 
stanové mestečko, kde mal svoje zastúpenie aj štátny podnik.  

O preteky prejavilo záujem aj viacero lesníkov zo štátneho podniku LESY SR. „Som rád, že sa do tohto 
podujatia zapájajú aj kolegovia, máme tu niekoľkých zamestnancov, ktorí dokonca plánujú odbehnúť 
celú sériu Behaj lesmi 2022. Okrem toho, naši lesníci v zázemí pretekov verejnosti predstavili výrobky 
z vlastnej produkcie, predávané pod značkou Lesnícke pochúťky, ale aj lesnícke náučné chodníky 
a ďalšie možnosti lesoturistiky, ktorými disponujú lesy v našej správe. Pre najmenších účastníkov 
nechýbali hravé aktivity lesnej pedagogiky,“ dopĺňa poverený generálny riaditeľ LESOV SR Matej 
Vigoda.            

Séria Behaj lesmi bude pokračovať behmi v Čičmanoch, ktoré sa uskutočnia v sobotu 28. mája 2022. 
Registrácia je možná buď priamo na mieste alebo online pred pretekmi na stránke www.behajlesmi.sk .      

http://www.behajlesmi.sk/

