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oštep
13.01.1988
TJ Dukla Praha
Jan Železný

:

88.32 cm (2017, Londýn)
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{tab=Profil}

Petr Frydrych trénuje pod taktovkou českého atletického velikána Jana Železného, který o
něm sám tvrdí, že má velký potenciál do budoucnosti. Momentálně se dostává do formy z
předchozích zdravotních problémů.

„Když jsem měl poprvé oštěp v ruce, nepřehodil jsem ani velké vápno," vzpomínal v roce 2009
pro časopis Atletika s úsměvem Petr Frydrych. Atlet, jenž nemá klasické sportovní kořeny, jeho
otec se věnoval střelbě. Petr i přes počáteční nezdar do zmíněného atletického náčiní
zamiloval, s dřevěnými oštěpy strávil na louce na chatě nejedny letní prázdniny. „Vždycky jsem
se pak zlepšil aspoň o sedm metrů," tvrdí Frydrych.

První mezinárodní start přišel v roce 2006 na MSJ v Pekingu, kde skončil Petr v kvalifikaci.
Také účast na mistrovství Evropy juniorů 2007 v Hengelu provázela nervozita, která dřív padala
i při domácích mistrovstvích. „Tam jsem to prokaučoval," vzpomínal Petr na akci, na níž
postoupil do finále, pak se ale nevešel do užší osmičky a skončil devátý.

V osobnosti kouče Jana Železného, u něhož se připravuje od podzimu 2006, však našel rádce i
po této stránce. „Ví co a jak. Zažil všechny druhy závodů, úspěchy i zklamání. Dokážu si to teď
v hlavě lépe uspořádat," uvědomuje si Frydrych. A také jeho výkonnost se posunula.

V roce 2009 odjížděl na ME 22 do Kaunasu s vědomím šesti závodů, v nichž hodil dál než byl
jeho osobní rekord před sezonou. „To bylo opravdu zlomové. Medaile na dvaadvacítkách mě
uklidnila. V Berlíně jsem věděl, že můžu prodat to, na co mám," říká k výbornému desátému
místu na světovém šampionátu. „Úspěchu na MS si cením skoro více, jen mě mrzí, že jsem
nepřehodil osmdesátku." Výtečnou sezonu ocenili i hlasující v anketě Atlet roku, kteří mu přiřkli
při první účasti v desítce hned šestou příčku, těsně druhý skončil také v kategorii Objev roku.

(zdroj: atletika.cz)

Zajímavost: Oblibuje i in-line brusle.
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{tab=Úspechy}

2018 EC Berlin (12)

2017 WC Londýn (3)

2016 OG Rio de Janeiro (12)

2015 WC Peking (Q)

2014 EC Zürich (Q)

2013 WUG Kazan (7)

2012 OG London(Q)

2012 EC Helsinky (Q)

2011 WC Tegu (Q)

2010 EC Barcelona (10)
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2009 WC Berlín (10)

2009 EJ Kaunas (2)
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{youtube}oTro07JGAJg{/youtube}

{youtube}xWoAIktJ0-0{/youtube}
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