
Od 6. do 9. 8. se v polských Katowicích konalo Akademické mistrovství Evropy v soutěžním 

lezení, kde startovali i 4 čeští lezci, z nichž dva - Petr Burian a Tomáš Binter ml. - jsou členy 

oficiální reprezentace ČR. 

Již ve čtvrtek představil Petr Burian v lezení na rychlost, v němž se prezentovala řada lezců 

úspěšných ve Světovém poháru - např Rus Kokorin, Polák Dzienski a řada dalších. Závod se 

konal poněkud atypicky na desetimetrové standardní cestě, na které se v posledních letech příliš 

nezávodí, takže Petr si před oficiálním tréninkem nebyl jist, kterou rukou jít do cílového 

tlačítka. Do vyřazovacích bojů postoupil Petr s přehledem s devátým časem, ale v nervózním 

osmifinále, kde on i jeho soupeř opakovaně chybovali, ho nakonec o pouhou jednu setinu 

vyřadil Ihor Tiapkin z Ukrajiny a Petrovi tak patří konečná 15. pozice. Celkovým vítězem v 

lezení na rychlost se v kategorii mužů stal domácí Marcin Dzeinski před Rusy Poliakovem a 

Kokorinem. Mezi ženami zvítězila světová rekordmanka Iuliia Kaplina z Ruska. 

V sobotu byla kvalifikacemi zahájena soutěž v lezení na obtížnost, kde se mezi 44 startujícími 

rovněž prezentovala řada známých jmen ze Světového poháru, mj. letošní finalista ze SP v 

Chamonix a Brianconu Rus Fakirianov, finalista ze SP v Imstu Francouz Joannes a další. Tomáš 

Binter obě kvalifikační cesty bez problémů topoval a do semifinále tak postupoval z děleného 

1. - 9. místa, přičemž mezi závodníky, kteří se dělili o toto pořadí, byl i Japonec Hakamada, 

startující mimo soutěž jako pozorovatel pro přípravu Akademického mistrovství Asie. 

Semifinále se lezlo v neděli ráno a Tomáš Binter se přehledem probojoval do finále ze 3. místa, 

když z první pozice postoupil Francouz Thomas Joannes, který semifinálovou cestu topoval, ze 

druhého místa pak Rus Dimitrij Fakirianov, který do topu nedoskočil a krok za ním skončil 

český reprezentant Binter. Další ze semifinalistů SP, Japonec Naoto Hakamada, startující mimo 

soutěž, skončil 10. a do finále se překvapivě nedostal.  

V nedělním podvečerním finále bohužel Tomáš Binter nepotvrdil medailovou pozici ze 

semifinále, když udělal chybu při řešení boulderu - na konci dynamického kroku do spoďáku 

už nedošlápl na stup a půlčlánková oblá lišta otočená jako spoďák na struktuře se bez nohou 

udržet nedala - pro Bintera to znamenalo konečné 6. místo. Klid, přehled a řešení tohoto místa 

pro lezce malých postav pak předvedl Rus Fakirianov, když se nejprve připravil na dynamický 

krok, po té vyhodnotil, že dynamo je pro něj nerealizovatelné, následně otočil nohy na vysoký 

stup na druhé straně, spoďák nabral staticky křížem a klidně pokračoval až k topu, do něhož 

nedoskočil. Protože stejný výsledek si zapsal i Thomas Joannes, o vítězství Francouze rozhodlo 

semifinále. Bronz si odváží Belgičan Kauffmann, který do finále postupoval z 5. pozice.  
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