
P e t r  P e c h e k

Speciál číslo 5

B

Narozen: 11. dubna 1983
Výška: 174 cm
Váha: 62 kg 

Oddíl: TJ Maratonstav Úpice
Trenér: Jan Kervitcer

Osobní rek  ordy

3000 m 8:33
5000 m 14:57
10 000 m 31:02
půlmaraton 1:06:33
maraton 2:18:28

Největší úspěchy

Pětinásobný mistr ČR  v maratonu
(2010, 2011, 2014, 2016 a 2017)

Mistrovství světa v horském maratonu 
2015, Zermatt (11. místo)

Petr Pechek při Volkswagen Maratonu Praha 2017
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Praha, květen 2018
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B Speciál, Pop-up

Pop-up pro běžce-čtenáře
Knihkupectví Take Take Take, Vratislavova 7, Praha 2
Čt 3. 5. – So 5. 5. 11.00–20.00
Ne 6. 5. 9.00–16.00

K dostání budou všechna dosud vyšlá čísla časopisu 
B, knihy z nakladatelství Take Take Take, věci pře-
kvapivé a drobné občerstvení. Pokud byste chtěli 
navštívit stánek v průběhu závodu, dovolujeme si 
upozornit na dva body z pravidel atletiky (Competi-
tion Rules 2018–2019), kapitola VIII – běžecké soutě-
že mimo dráhu, pravidlo 240 – běhy na silnici: 

Bod 8h – Závodník, který obdrží nebo přijme ob-
čerstvení nebo vodu mimo určenou stanici pro 
občerstvení, pokud se nejedná o lékařské důvody 
a není přijato od nebo pod dozorem rozhodčích 
závodu, nebo přijme občerstvení od jiného závod-
níka, bude při prvním provinění varován vrchním 
rozhodčím ukázáním žluté karty. Při druhém tako-
vém provinění vrchní rozhodčí závodníka diskvali-
fikuje ukázáním červené karty. Závodník pak musí 
trať ihned opustit.

Bod 9 – Při závodech na silnici smí závodník opustit 
vyznačenou trať se svolením rozhodčího a za jeho 
dozoru, pokud si odchodem z trati nezkrátí přede-
psanou vzdálenost.

Program
Čt 3. 5. 18.00 – křest komiksu Jindřicha Janíčka 
75 stupňů Fahrenheita (Boston 1982, legendární 
souboj Dicka Beardsleyho a Alberta Salazara) 
a pátého čísla časopisu B

Pá 4. 5. 18.00 – setkání s Jiřím Homoláčem, 
trénink v Keni

So 5. 5. 18.00 – statistická analýza maratonských dat 
a optimální závodní strategie, diskuze 
s běžeckými trenéry

Ne 6. 5. 9.00 – Volkswagen Maraton Praha, 
občerstvení, které tak úplně není na 20. kilometru
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