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         Trenčiansky samosprávny kraj 

           Tlačová správa 

        

   

 

Trenčín, 21. máj 2018 

Viac ako 500 cyklistov odolalo nepriaznivému terénu a pokorilo Škoda Dohňany-

Púchov Trophy maratón  

Už po druhýkrát sa v obci Dohňany (okres Púchov) zišli cyklisti všetkých vekových kategórií aby ukázali 

svoje odhodlanie a pokorili tri rôzne trate v rámci Škoda Trophy maratónu. O organizáciu podujatia sa 

postaral Cyklistický klub Epic Dohňany. 

Po upršanom týždni sa v sobotu 19. mája 2018 nad Púchovským okresom objavilo slnko. Podmienky pre 

Škoda Dohňany-Púchov Trophy maratón tak vyzerali ideálne. Zdanie však klame a jazdci sa zhodli na 

tom, že trať bola vďaka blatu oveľa náročnejšia ako minulý rok. Organizačne sa o túto dohniansko-

púchovskú etapu piateho ročníka Škoda Trophy maratónu postaral domáci Cyklistický klub Epic Dohňany. 

Pretekalo sa na troch tratiach s dĺžkou 16, 40 a 60 kilometrov s najvyšším celkovým prevýšením dva a štvrť 

kilometra.  

Zúčastniť sa maratónu mohol naozaj každý bez vekového obmedzenia, a tak sme na špeciálnych „mini 

tratiach“ mohli vidieť aj deti do 5 rokov. O zábavu sa počas celého dňa staral populárny moderátor Tomaggio 

z rádia Anténa Rock. „Veľmi ma teší, že už druhý rok zorganizoval Cykloklub Epic Dohňany toto podujatie 

a myslím, že účasť všetkých príjemne prekvapila. Trenčiansky samosprávny kraj aktívne podporuje mnoho 

cyklistických podujatí, medzi ktoré patrí napríklad Vrchárska koruna Trenčianska či Bikefest v Kálnici. 

Zároveň sa v rámci projektu Zelená župa snažíme o rozvoj cyklistickej infraštruktúry, a to najmä budovaním 

cyklotrás. Tá najdlhšia bude viesť od Hornej Stredy naprieč celým krajom až po hranicu so Žilinským 

krajom,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý nad podujatím 

prevzal záštitu a sám sa do maratónu zapojil. Podujatie bolo tiež finančne podporené zo župnej kasy.  

Projekt Vážskej cyklotrasy sa pomaly ale isto mení na skutočnosť. „Už v piatok 25. mája budeme 

slávnostne otvárať prvý úsek Vážskej cyklotrasy v celkovej dĺžke takmer 13,4 km. Zároveň by som chcel na 
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toto otvorenie pozvať všetkých priaznivcov cyklistiky. Stretneme  sa v Hornej Strede o 14.00 h a spoločne 

tento úsek otestujeme,“ doplnil trenčiansky župan s tým, že spoločná jazda by sa mala končiť v Novom 

Meste nad Váhom zhruba o 15.30 h. Pripravené je aj občerstvenie a bohatý program.  


