
 

 

 

 

SIKA AT WORK 
Rekonštrukcia fasády 
vojenského bunkra v Bratislave 
REFURBISHMENT: Sikagard®-680 S Betoncolor, SikaTop® Seal-107 
 

  



 

 

 

 

REKONŠTRUKCIA FASÁDY VOJENSKÉHO BUNKRA V 

BRATISLAVE  

 

 

 

POPIS PROJEKTU 

Vojenský bunker s označením B-S 8 je historická pamiatka a unikát z 30-

tych rokov 20. storočia, ktorý sa nachádza v Bratislave v tesnej blízkosti 

hraníc s Rakúskom. Bol postavený na obranu Československých hraníc, 

ako reakcia na vládu A. Hitlera. Dlhé roky bol objekt nevyužívaný, 

opustený a vo veľmi zlom stave až do roku 2009, kedy sa pod záštitou 

vtedy vznikajúceho združenia Zachráňme petržalské bunkre podarilo 

objekt vyčistiť a postupne v ňom zriadiť múzeum a navrátiť mu 

autentickosť z obdobia vojny. Bunker sa stal významným objektom 

vojenskej histórie mesta Bratislava, konajú sa pri ňom rôzne slávnosti na 

počesť a uctenie pamiatky obetí 2. Svetovej vojny. Rekonštrukciu si 

vyžadoval nielen interiér, ale najmä exteriér objektu, ktorého fasáda bola 

vo veľmi zlom stave. Občianske združenie sa preto rozhodlo dať mu nový, 

reprezentatívny šat. 

 

 

POŽIADAVKY PROJEKTU  

Hlavným cieľom bola kompletná rekonštrukcia, hydroizolácia a sanácia 

fasády bunkra. Investor chcel zachovať pôvodný betónový vzhľad a  

zároveň zhotoviť funkčnú, vodeodolnú a dlhotrvácnu úpravu fasády. 

Rekonštrukcia prebiehala na prelome septembra a októbra 2021.  

SIKA RIEŠENIA  

Vzhľadom na veľmi zlý stav pôvodnej fasády bunkra bol  betónový povrch 

mechanicky očistený, odstránili sa neprídržné a poškodené časti podkladu. 

Na očistený a predvlhčený podklad sa v prvom kroku celoplošne aplikovala 

striekaná, vodonepriepustná cementová stierka SikaTop® Seal-107, ktorá 

plní funkciu hydroizolácie. Povrch hydroizolačnej stierky bol následne 

opaterný ochranným náterom na betón Sikagard®-680 S Betoncolor, ktorý 

je odolný voči poveternostným vplyvom a starnutiu. Taktiež podporuje 

samočistiaci efekt povrchu a nemení pôvodnú štruktúru betónového 

vzhľadu. 

 

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU  

Investor: O. Z. Bunkre 
Poddodávateľ / realizačná firma: Hydrodynamic, spol. s.r.o. 

 

 

  

 

Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov  

pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním našich výrobkov. 

 

    

 

SIKA SLOVENSKO, spol. s.r.o. 

Rybničná 38/e 

831 06, Bratislava 
Slovensko 

Kontakt 

Tel:  +421 2 49 20 04 41 

Mail:  sika@sk.sika.com 

www.sika.sk 


