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Letošní ročník Mezinárodního 
mistrovství České republiky 
v truck trialu byl zahájen prvním 
závodem v Milovicích u Nymbur-
ku 9. a 10. 4. 2022. Na tankodrom 
Teleček přijelo celkem 37 posá-
dek z České republiky, Polska, 
Maďarska. Javorník reprezentuje 
v této soutěži posádka AGENAS TEAM autoklu-
bu v AČR, Tomáš Janků a Petr Lukeš ve třídě 
S3 s vozem ROSS VIZA.

Pořadatelé připravili pro soutěžní posádky 
velmi náročné sekce v obtížném terénu. 
Javornická posádka si vylosovala pro první 
sekci závodu první pořadí, což nebylo zrovna 
nejvýhodnější. Kluci se ale s touto nevýhodou 

vypořádali, poradili si i s hlu-
bokým blátem a sekci dojeli na 
čtvrtém místě. Poslední sobotní 
sekci měli Tomáš s Petrem per-
fektně rozjetou. Zbývala poslední 
branka ve velkém náklonu. Do té 
doby měli pouhých 54 trestných 
bodů. Nástrahy terénu nezvládli, 

převrátili se a sekci nedojeli. Po sobotě byli To-
máš s Petrem v průběžném pořadí na čtvrtém 
místě ve své třídě. 

Vzhledem k vládním opatřením v loňském 
roce se nemohlo uskutečnit slavnostní vy-
hlášení výsledků MČR v truck trialu za rok 
2021. Z tohoto důvodu se vyhlášení roku 2021 
uskutečnilo v sobotu v podvečer v Milovicích. 
Tomáš Janků a Petr Lukeš obsadili v loňském 
roce celkově druhé místo ve své třídě.

Do nedělních sekcí nastoupila javornická 
posádka s cílem dosáhnout na stupně vítězů. 
Z pěti odjetých sekcí byli dvakrát druzí a dvě 
nedělní sekce vyhráli. V celkovém pořadí 
v prvním závodu obsadili třetí místo. Škoda 
toho sobotního převrácení, mohlo to být 
první místo. Ale je to začátek letošní sezóny. 
Mezinárodní mistrovství České republiky 
v truck trialu pokračuje druhým závodem 
30. 4. a 1. 5. 2022 v Černuci u Velvar v pís-
kovně TAUM. Více informací na oficiálních 
stránkách javornického autoklubu www.
agenasteam.cz .

Mezinárodního mistrovství České republiky v truck trialu

Vyhlášení mistrů 2021, zleva Petr Lukeš a Tomáš Janků Tomáš Janků a Petr Lukeš zápasí s náročností terénu

V poslední sobotní sekci se to podařilo převrátit


