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Kopčany – smer bunker 
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Smer bunker 





História 
• V 30-tych rokoch minulého storočia sa Československo rozhodlo okolo svojich 

hraníc vybudovať obranný systém, ako reakciu na nástup Hitlera a fašizmu k 
moci.  

• Bunkre a malé pevnôstky začínali niekde na úrovni Ostravy, kopírovali sever 
Moravy, vtedajšie severné, západné a južné Čechy, tiahli sa južnou Moravou, 
aby prešli na Slovensko a pokračovali až na Zakarpatskú Ukrajinu.  

• Po „Mníchovskej zrade“ v roku 1938 a následnom rozdelení Československa v 
roku 1939 boli práce na tomto obrannom systéme zastavené. 

• Na Slovensku bolo postavených niekoľko stovák objektov, z ktorých sa 
zachovalo niekoľko desiatok v údolí rieky Moravy, v Bratislave, v Komárne a 
ďalších miestach popri južnej hranici s Maďarskom.  

• Jediný ucelený obranný úsek sa zachoval v Bratislave na území Petržalky.  

• Bunkre tam kopírovali vtedajšiu štátnu hranicu. Začínajú na severe pri Dunaji 
oproti Karloveskej zátoke, pokračujú smerom na hraničný prechod Berg, 
obchádzajú sídlisko Kopčany, stáčajú sa východne k sídlisku Lúky a popri 
Chorvátskom ramene opäť končia pri Dunaji.  

•  
 



Bunkre v Petržálke 

 

B-S-1 “Štěrkoviště” – nachádza sa v Pečnianskom lese asi 800 m proti prúdu Dunaja od mosta Lafranconi po 
ľavej strane asfaltovej cesty. 
B-S-2 “Mulda” – umiestnený v Pečnianskom lese, treba pokračovať od bunkra B-S-1 po asfaltovej ceste proti 
prúdu Dunaja, neskôr sa cesta stočí na juh a asi po 1000 metroch odbočiť vľavo na lesnú cestu. 
B-S-3 “Paseka”- vybudovaný južnejšie v Pečnianskom lese v blízkosti spomínanej asfaltovej cesty vľavo, ale je 
hlbšie v lese. 
B-S-4 “Lány” – je na okraji Pečnianskeho lesa, je viditeľný z hrádze a cesty vedúcej k hraničnému prechodu 
Petržalka - Berg alebo z nadjazdu nad diaľnicou D 2 vedúcou z mosta Lafranconi na Rusovce. 
B-S-5a,5b “Vídeň I a II” - boli zničené pri výstavbe diaľnice. 
B-S-6 “Vrba” – nachádza sa v trojuholníku vymedzenom diaľnicou D 2, nadjazdom ponad ňu a privádzačom 
na diaľnicu z Bratskej ulice. 
B-S-7 “Cvičiště” – umiestnený v poli neďaleko cintorína z 1. svetovej vojny. 
B-S-8 “Hřbitov”- nachádza sa bezprostredne pri cintoríne z 1. svetovej vojny, dostať sa k nemu dá z 
Kopčianskej ulice, ak zabočíte k skládke stavebného odpadu alebo po asfaltovej ceste, ak budete sledovať 
dopravné značky označujúce “cintorín”. Bunker je možné identifikovať podľa vysokých topoľov. 
B-S-9 “Kittsee” – nachádza sa vpravo od Kopčianskej ulice tesne pred štátnou hranicou, dominuje mu 
murovaný komín. 
B-S-10 “Tři hranice” - nachádza sa tesne na pravej strane diaľnice D 2 v smere na Rusovce (oproti predajni 
Mazda). Názov je odvodený od toho, že neďaleko sa v tom čase schádzali hranice ČSR, Rakúska a Maďarska. 
B-S-11 “Janík” - zničený v 70-tych rokoch pri výstavbe Petržalky. 
B-S-12 “Oroszvár” (ide o maďarský názov Rusoviec) - stihol ho podobný osud ako „Janík“. 
B-S-13 “Stoh” – nachádza sa východne od Antolskej nemocnice pri Chorvátskom ramene, neďaleko od depa 
dopravného podniku. 
B-S-14 “Duna” – umiestnený za dunajskou hrádzou pri vyústení Chorvátskeho ramena. 
B-S-15 “Ostrov” – leží na špici Starohájskeho ostrova oproti Slovnaftu (zátoka Zuzana). 





Bunker BS-8 
• Projektovaný bol pre 33-člennú posádku, ktorej mal veliť spoľahlivý dôstojník a malo ju tvoriť 

7 poddôstojníkov a 25 vojakov.  

• Objekt pozostáva z dvoch podlaží. Do bunkra sa vchádza zalomenou chodbou, ktorá bola 
chránená vchodovou strieľňou.  

• Vo vstupnej chodbe je otvor na nasávanie vzduchu. Táto chodba mala aj pretlakovú časť s 
dvoma dverami.  

• Oproti vstupnej chodbe sa nachádza stanovište veliteľa bunkra, vedľa neho miestnosť pre 
telefónnu ústredňu. Bunkru dominujú dve strelecké miestnosti, ktoré boli vybavené 
protitankovými kanónmi, strieľňami pre ťažké a ľahké guľomety.  

• Po oboch stranách bunkra sú osadené pozorovacie pancierové zvony so strieľňami pre ľahký 
guľomet.  

• Na tomto podlaží sa ešte nachádzal kuchynský kút s umývadlom, WC kabínky a sklad munície, 
prípadne výklenky na jej uskladnenie. K vybaveniu tejto časti bunkra patrili okrem iného 
granátové sklzy a otvory na umiestnenie periskopov.  

• Schodisko nás zavedie do podzemného podlažia, kde boli ubytovacie a skladovacie priestory 
(potraviny, munícia a pohonné hmoty) a technické zázemie. Vo veľkej ubytovacej miestnosti 
bolo 8 postelí a v menšej 4 postele pre vojakov, poddôstojníci mali vyhradenú menšiu 
miestnosť s 2 posteľami. 

• Zásoby potravín, munície a pohonných hmôt mali posádke vystačiť zhruba na tri týždne 
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Ideme do bunkra 























WC - mužstvo 

Prídel jedla 








