
Vedeli ste, že ....  
22. februára 1958 sa otvoril prvý zimný štadión  

s umelou ľadovou plochou v meste Poprad?  

 

 „Myšlienka vybudovať zimný štadión s umelou ľadovou plochou v Poprade sa datuje už od roku 

1942. Intenzívnejšie sa začalo o umelom ľade hovoriť po skončení vojny. Väčšie aktivity začali vyvíjať 

hokejoví činovníci po roku 1950. Hoci sa narážalo na veľké ťažkosti, podarilo sa začať so stavbou 

zimného štadióna v roku 1955. Podmienkou boli dobrovoľné brigády, keďže výstavba prebiehala 

mimo plánu. V roku 1956 sa práce na stavbe zimného štadióna sľubne vyvíjali. Výstavbu ľadovej 

plochy si vzal na starosť Miestny národný výbor v Poprade (Mesto Poprad) v rámci akcie „Z“ a ostatné 

objekty Telovýchovná jednota Lokomotíva Poprad Tatrapíly v rámci akcie „T“. Ešte koncom februára 

1957 všetci verili, že sezóna 1957/1958 v Poprade už bude na umelom ľade. V septembri síce bolo na 

ploche naťahaných okolo 22 kilometrov rúrok pre chladenie, pod strechou bola aj hrubá stavba 

dvojposchodovej budovy, v ktorej mali byť šatne, reštaurácia, byt správcu a nocľaháreň, ale plocha 

i budova stále neboli dokončené. Chýbala aj technológia chladenia. Takmer celú sezónu 1957/1958 

tak museli Popradčania odohrať na prírodnom ľade. Bol tu však dôležitý dátum – 10. výročie 

„Februárového víťazstva“ v roku 1958 a termín nepustil. Technológiu chladenia dodala 

a namontovala firma ČKD Sokolovo, n. p. Praha. Chladenie bolo na princípe priameho odparu čpavku. 

Firma ČKD Sokolovo bola prvým podnikom, ktorý začal v Československu používať túto technológiu. 

Poprad bol len tretím zimným štadiónom s novou technológiou chladenia. Prvým bola Bratislava 

a druhým Nitra, ktorá otvorila svoju prvú umelú plochu 7. januára 1958. Výhodou chladenia na 

priamy odpar čpavku, na rozdiel od chladenia soľankou, bola v tom čase hospodárnejšia prevádzka 

a výrazne kratšia doba potrebná pre utvorenie ľadovej plochy. Značná časť prác sa robila 

brigádnickým spôsobom. Podľa skutočnosti bola vystavaná hodnota diela približne dva milióny korún. 

V nasledujúcich rokoch sa však na zimnom štadióne v Poprade stále niečo dorábalo“ (Ovšonka 2016, 

s. 112-115)1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Otvorený zimný štadión v Poprade 

                                                           
1
 OVŠONKA, Rastislav. Dejiny hokeja v Poprade – 3. diel : z ligy do ligy : (1946 – 1958). 2016. 



Zdroj: 

https://www.facebook.com/tatranskypohar/photos/a.1879734472305061/1880425375569304/?type=3&local

e2=ar_AR&paipv=0&eav=AfZBLNLuWOnRcdAAbqqlT9Sli3aJDpl87sDLSfwTP5U1ZFngncZzM0zT5eEpQjCUYfk&_r

dr 

 

O prvom zimnom štadióne v médiách:  

 

http://www.hokejpoprad.sk/zimny_stadion/stadion1.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R7cONyhtF9M 

https://www.facebook.com/tatranskypohar/photos/a.1879734472305061/1880425375569304/?type=3&locale2=ar_AR&paipv=0&eav=AfZBLNLuWOnRcdAAbqqlT9Sli3aJDpl87sDLSfwTP5U1ZFngncZzM0zT5eEpQjCUYfk&_rdr
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