Vítězslav Veselý

Agentura

:

Top Athletics

Disciplína

:

oštěp

Datum narození

:

27. 2. 1983

Oddíl

:

TJ Dukla Praha

Trenér

:

Vitězslav Veselý

Rekordy

:

88.34 (2012, Londýn)
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Zajímavost:

Podobně jak jeho trenér Jan Železný, chodí rád na ryby. Stres v průběhu soutěž

{tab=Profil}

Pro oštěpaře Vítězslava Veselého (NIKE) bylo mezinárodní premiérou MS juniorů v roce 2002.
V jamajském Kingstonu však zůstal v kvalifikaci.

Výkonnostní vzestup zaznamenal na konci sezony 2007, kdy si posunul osobní rekord na
79.45. Cesta k osmdesátce v olympijském roce 2008 byla úspěšná, ale ne snadná.

Úspěšnou olympijskou sezonu přenesl Víťa i do úvodu roku 2009, když splnil mírnější limit pro
MS dalším překonáním 80 m (o 35 cm). Jenže potom přišlo zranění, a tak byla účast na MS
spíše boj sama se sebou. Celkově mu za 75.76 metru patřilo v Berlíně 28. místo.

V roce 2010 zaznamenal Víťa výrazné výkonnostní zlepšení. Osobní rekord posunul o více než
pět metrů na 86.45 a v sezoně své dva roky staré maximum překonal celkem v pěti závodech.
Na mistrovství Evropy už se mu tolik nedařilo. Postoupil do finále, leč nepřekonal osmdesátku a
nedostal se do nejlepší osmičky - skončil za 77.83 devátý.

Rok 2011 mu přinesl životní úspěch na MS v korejském Tegu. Ve finále bojoval o medaile, no
nakonec získal 4. místo.

V dalším roku 2012 začal pravidelně potvrzovat svou pozici mezi světovou elitou a kromě
vítězství na Diamantových ligách si odnesl i zlato z ME v Helsinkách. Úspěch, který se jeho
trenérovi v plodné kariéře nikdy nepodařil.

Titul mistra světa dokázal i přes poraněné koleno vybojovat na MS v Moskvě 2013 a obhájil
vítězství v prestižním seriálu Diamantové ligy.
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(zdroj: atletika.cz)

{tab=Úspěchy}

2017 MS London

(Q)

2016 OH Rio de Janeiro (7)

2016 ME Amsterdam

(2)

2015 MS Beijing

(8)

2014 ME Zürich

(2)

2013 MS Moskva

2012 OH London

2012 ME Helsinki

(1)

(4)

(1)
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2011 MS Daegu

(4)

2010 ME Barcelona

(9)

2009 MS Berlin

(Q)

2008 OH Beijing

(12)

2002 MSJ Kingston

(9)
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{youtube}Kv0uRuuwV94{/youtube}

{youtube}LiFbosovGJI{/youtube}
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