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Vypracoval: Ľuboš Drozda                             



Úvod 
 

  Telovýchovná jednota Slávia Trnava si v roku 1968 začala hľadať priestory, 

kde mal byť umiestnený jej nový športový areál. Najvážnejším kandidátom  

nového areálu sa stalo rozsiahle priestranstvo, ktoré sa nachádza vedľa 

cukrovaru, známe pod menom Rybník. Rybník bol v tom čase skládkou smetia, 

saturačných kalov a miestom, kde stavebné podniky vyvážali  z výkopov zeminu 

a odpadový stavebný materiál. O takýto pozemok sa TJ Slávia uchádzala. Po 

podrobnejšom preskúmaní plánov TJ Slávia predložila svoju požiadavku na 

odbor výstavby. Málokto veril, že na tomto priestranstve môže o niekoľko rokov 

vyrásť športový areál, ktorý nebude slúžiť len obyvateľom mesta Trnava.   

   V roku 1968 sa začal na Rybníkoch budovať rozsiahly športový areál. 

Budovanie celého areálu sa vlastne odštartovalo začatím výstavby športovej 

haly Družba. Následne sa k novej hale postavilo 6 futbalových ihrísk, 4 

volejbalové ihriská, 12 tenisových kurtov a okrem iného aj atletický štadión. 

 

 
  Športová hala Družba tesne po dokončení v roku 1974. 

 

 
  Volejbalové ihriská s tribúnami z roku 1971. 

 



Počiatky atletického štadióna 

 

   V roku 1965 bol odovzdaný úvodný projekt k výstavbe ľahkoatletického 

štadióna na Rybníku. Následne v roku 1970 sa dáva do používania atletická 

dráha so škvarovým povrchom, obohnaná okolo valom, uprostred s trávnatou 

plochou.  

 

 
Pohľad na hlavný vchod ľahkoatletického štadióna Slávie Trnava tesne po 

dokončení. 

 

   V roku 1988 bolo ozvučenie ľahkoatletického štadióna rekonštruované. 

Naľavo a napravo od hlavného vstupu boli na oceľových stĺpoch umiestnené 

trojice reproduktorov, ktoré dopĺňali ďalšie štyri reproduktory na stĺpoch 

elektrického osvetlenia rozmiestnené v rohoch štadióna. Dva reproduktory 

oproti hlavného vstupu boli zrušené a jeden pred hlavným vstupom bol 

zachovaný. Štadión priamo teda ozvučovalo desať reproduktorov a vstup  jeden. 

Použité boli reproduktory s výkonom 25 W.  

 

 
           Schéma rozvodu elektrického prúdu k reproduktorom. 



 
          Schéma rozmiestnenia ozvučenia štadióna. 

 

   Neskôr bola plánovaná rozhodcovská tribúna, ktorá mala zlepšiť podmienky 

ľahkoatletického štadióna. Táto takmer osemnásť metrov dlhá budova  mala byť 

umiestnená na cieľovej rovinke, čiastočne osadená na vale tak, aby sa z prvého 

podlažia dalo plynulo prejsť na vrchol valu. No pre nedostatok financií zostala 

tribúna len na stavebných výkresoch v podobe zadania stavby. 

 

 
Pôdorys prízemia a podlažia rozhodcovskej tribúny. 

 

 
Rezy tribúnou. 



 
Čelný pohľad na rozhodcovskú tribúnu. 

 

Rozsiahla rekonštrukcia štadióna 

 

   Napriek kvalitnej skladbe ľahkoatletickej škvarovej dráhy sa v roku 1999 

vypracovala projektová dokumentácia na rozsiahlu rekonštrukciu skladieb dráh 

a spevnených  povrchov celého štadióna. Nová atletická dráha a sektory 

disciplín (skok do výšky, hod oštepom, skok o žrdi, skok do diaľky a trojskok, 

vrh guľou a hod diskom) spolu s trávnatou plochou boli navrhnuté tak, aby celý 

objekt spĺňal parametre a kritériá medzinárodných podujatí.  

 

 
Pohľad na atletický štadión z roku 1973, teda 29 rokov pred rekonštrukciou. 

V pozadí športová hala Družba tesne pred dokončením. 



   Štadión sa nachádza v nadmorskej výške 145,4 m n. m. a má celkovú plochu 

17 078,45 m
2
, z toho dráha a spevné plochy zaberajú 6000 m

2
. Svojou 

pozdĺžnou osou je objekt orientovaný v smere sever – juh s miernou odchýlkou 

na severozápade.  

   Atletická dráha je navrhnutá podľa Pravidiel atletiky a Manuálu IAAF ako 

bežecká dráha s dĺžkou vnútornej dráhy 400 metrov, vo vzdialenosti 300 mm od 

vnútorného okraja 1. dráhy. Rovinky sú dlhé 81,248 m, polomery vnútorných 

oblúkov sú 37,5 m, jednotlivé dráhy sú široké 1,22 m. Celková šírka telesa 

dráhy je 10 m a priečny sklon dráhy je 0,8 %. Rovina šprintov je navrhnutá 

s rezervou 16 m pred štartom a 30 m za cieľovou páskou, t.j. s celkovou dĺžkou 

146 m. 

 

 
Pohľad na cieľovú rovinku. 

 

   Skladba dráhy je navrhnutá ako sendvičová konštrukcia na báze conipuru  

(tzv. tartan). Použitý je vodopriepustný conipur, ktorého hrúbka nášľapnej 

vrstvy je 3 mm a jej základ je 10 mm. Pod conipurom sú dve vrstvy z 

valcovaného asfaltu. Vrchná vrstva je v spáde 0,8 % a hrúbka v dolnej úrovni 

spádu a jej minimálna hrúbka je 40 mm, ktorá plynulo rastie až na 120 mm. Táto 

vrstva je aplikovaná finišerom s laserovým nivelačným zariadením. Vrstva pod 

ňou je hrubá po celej šírke 90 mm. Po obvode telesa je v hornej vrstve asfaltu 

vyfrézovaná drážka 40 x 40 mm vo vzdialenosti 40 mm od okrajov telesa. 

Asfaltový koberec vrátane drážky je  penetrovaný hmotou na báze asfaltu. Pod 

asfaltovým kobercom je zhutnené lôžko hrúbky 100 mm z triedeného riečneho 

štrku frakcie 16 – 32 mm. Pod týmto lôžkom nasledujú  ďalšie dve lôžka, 

tentoraz už z lomového kameňa frakcie do 40 mm hrúbky 70 mm a z frakcie do 

100 mm hrúbky 100 mm. Tieto lôžka z lomového kameňa sú zhutnené 

a valcované vibračným valcom. Pod nimi nasleduje už len prírodný terén. 



 
Charakteristický priečny rez dráhou, 

skladba [mm]:   -    nášľapná conipurová vrstva - 3 

- základná conipurová vrstva - 10 

- asfaltový penetračný náter 

- asfaltový koberec v spáde 0,8 % - 40 až 120 

- asfaltový koberec - 90 

- lôžko z riečneho štrku fr. 16 – 32 mm - 100 

- lôžko z lomového kameňa fr. do 40 mm - 70 

- lôžko z lomového kameňa fr. do 100 mm - 100 

- terén 

 

   Súčasťou ľahkoatletickej dráhy je aj vodná priekopa, ktorá z dispozičných 

dôvodov je umiestnená vo vnútri dráhy. 

   

 
         Vodná priekopa s prekážkou z vnútornej strany severnej zákruty. 



 
Pozdĺžny rez vodnou priekopou, 

skladba [mm]:   -   nášľapná conipurová vrstva - 3 

- základná conipurová vrstva - 10 

- asfaltový penetračný náter 

- oceľobetónová vaňa - 150 

- lôžko z riečneho štrku fr. 16 – 32 mm - 100 

- terén 

 

   Dráha je po vonkajšom obvode lemovaná  betónovými obrubníkmi, ktoré sú 

kotvené do betónových úchytov. Po vnútornom okraji je umiestnený líniový 

odvodňovací systém, ktorý zároveň tvorí vnútorný mantinel 1. dráhy. Tieto 

prefabrikované metrové a polmetrové žľaby s oceľovou mrežou sú vyrobené 

z polymerbetónu a sú spájané na pero + drážka. V línii žľabov sú každých 50 

metrov osadené odtoky vpustí. Po uložení boli po celej dĺžke zmonolitnené 

betónom.     

 

 



   Sektor skoku do výšky je riešený prepojením s atletickou dráhou. Doskočisko 

je navrhnuté v styku s trávnatou plochou s možnosťou posunu. Spád plochy je  

0,1 % k styku s dráhou, kde štrbinový žľab je prekrytý umelým povrchom. 

 

 
Pohľad na prepojenie dráhy so sektorom skoku do výšky a rozbehovej dráhy pre 

hod oštepom. 

 

 
Priečny rez sektorom skoku do výšky v styku s dráhou. Skladba sektoru skoku 

do výšky sa líši od charakteristickej skladby dráhy len v spáde. V styku, kam sú 

obe časti vyspádované, narušuje líniový odvodňovací systém s oceľovou mrežou 

štrbinový žľab prekrytý conipurovým povrchom. 

 

 

 



   Dve rozbehové dráhy pre hod oštepom sú protiľahlé a rovnobežne s osou 

štadióna. Nachádzajú sa v severnej a južnej časti, kde križujú bežeckú dráhu. 

Tieto dráhy sú široké 4,2 m a dlhé 35,5 m, ich priečny sklon je 0 %. Pozdĺžny 

sklon mimo prieniku s bežeckou dráhou je 0,1 %. Ich priestor dopadu náčinia je 

na trávnatej ploche, kde sa čiastočne prekrývajú. 

 

 
   Jedna z rozbehových dráh pre hod oštepom. V pozadí je priestor na trávnatej 

   ploche pre dopad náčinia. 

 

   Sektor skoku o žrdi je umiestnený z vonkajšej strany východnej roviny 

bežeckej dráhy, s ktorou je rovnobežný. Je riešený tak, že dve protiľahlé 

rozbehové dráhy, s dĺžkou 50 m a šírkou 1,6 m, sú v jednej osi a majú spoločný 

priestor doskočiska, t. j. orientácia doskočiska je variabilná. 

 

 
    Pohľad na rovnobežné rozbehové dráhy skoku o žrdi s východnou rovinku          

    ľahkoatletickej dráhy. 



   Sektor skoku do diaľky a trojskok je umiestnený z vnútornej strany západnej 

rovinky bežeckej dráhy, s ktorou je rovnobežný. Je navrhnutý s dvoma 

paralelnými dráhami a dvoma protiľahlými doskočiskami. Dráhy sú umiestnené 

na jednom telese s dĺžkou 55 m a šírkou 2 x 1,3 m, t. j. 2,6 m. Protiľahlo 

umiestnené doskočiská sú navrhnuté tak, aby sa dali používať obidve dráhy 

súčasne. Okolie doskočiska (pieskoviska) lemujú oceľobetónové zachytávače 

piesku s gumovými roštmi. 

 

 
Pohľad na časť dvoch paralelných dráh sektoru skoku do diaľky a trojskoku. 

 

   Dva sektory vrhu guľou sú umiestnené vo vnútri severnej zákruty. Sú riešené 

tak, že vrhacie kruhy sú lemované oceľovou skružou zabudovanou 

v štvorcových oceľobetónových plochách. Vrh je orientovaný na trávnatú 

plochu. 

 

 
Pohľad na dve vrhačské platá, medzi ktorými sa nachádza rozbehová dráha pre      

hod oštepom. 



   Dva sektory hodu diskom a kladivom sú umiestnené uhlopriečne z vnútornej 

strany oválu. Jeden sektor je v juhovýchodnej časti štadióna a druhý 

v severozápadnej časti. Sú navrhnuté  univerzálne pre obidve disciplíny. Vrhacie 

kruhy sú lemované oceľovou skružou zabudovanou v oceľobetónových platách, 

ktoré sú čiastočne ohradené ochrannou kovovou konštrukciou so sieťou.  

 

 
Pohľad na severozápadný sektor hodu kladivom a diskom. 

 

   Súčasťou štadióna je aj trávnatá plocha medzi oválom a obvodovým múrikom 

a vo vnútri oválu. Plocha vo vnútri oválu je v zásade v rovine. V pozdĺžnej osi je 

stred plochy vzhľadom k najnižšiemu bodu dráhy prevýšený o 78 mm. Väčší 

sklon (0,1 %) z hľadiska pravidiel atletiky pre dopad náčinia (oštep) nie je 

prípustný. 

 

 
Pohľad na trávnatú plochu vo vnútri oválu. V pozadí je športová hala Družba. 



   Po dokončení rekonštrukcie štadión slávnostne otvorili v roku 2002.  

          

 
Pásku prestrihol primátor Trnavy Š. Bošnák, predsedníčka SAZ  M. Mračnová    

a minister školstva P. Ponický.   

    

 
                    Uvítacia tabuľa s názvom štadióna pri hlavnom vstupe. 



Vízia budúcnosti 

 

   Kvalitná conipurová ľahkoatletická dráha a iné sektory vytvárajú výborné 

podmienky, no tie by mala onedlho ešte zlepšiť nová tribúna. Umiestnená by 

mala byť pozdĺž celej cieľovej rovinky. Táto 120 metrov dlhá a vyše 6 metrov 

široká zastrešená tribúna bez stĺpov bude spĺňať aj tie najvyššie nároky. 

Súčasťou tribúny je aj objekt s hygienickými zariadeniami, šatňami, 

miestnosťami doplňujúce iné služby a spevnenými plochami pred tribúnou. 

Všetky tieto časti interiéru budú umiestnené  pod tribúnou. Spolu s novým 

objektom pre umiestnenie cieľovej kamery táto novostavba nahradí nepostavenú 

rozhodcovskú tribúnu. 

 

 
Umiestnenie novostavby pozdĺž cieľovej rovinky. 

  

 
Pohľad na tribúnu. 

 



 

 

   
Priečny rez tribúnou. 

 

 
Priečny pohľad a čiastočný rez. 

 

   Výstavba tejto tribúny by sa mala začať v najbližších rokoch, no všetko závisí 

od dostatku financií. 

 

 

 

 



 
Tieto zdevastované a nedokončené tribúny z 80-tych rokov by mali byť čoskoro 

minulosťou. 

 

Záver 

 

   Dnes tento areál disponuje  množstvom zariadení pre aktívnych i pasívnych 

športovcov. 

 

 
Nápis nad hlavným vstupom do areálu. 



 

 
                        Pohľad na športový areál. 
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