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Pravdepodobne na začiatku päťdesiatych rokov bolo na strategicky významných okrajoch Bratislavy vybudovaných 
niekoľko desiatok podzemných vojenských bunkrov. Nachádzajú sa v blízkosti kót Dúbravská Hlavica (356,6), Nad Sitinou 
(264,4), Kamzík (439,4) a inde. V čase vojnového ohrozenia mali slúžiť ako kryty a muničné sklady. Po tom, čo prestali byť 
využívané a udržiavané, stali sa vhodnými úkrytmi pre zimujúce netopiere. V zimnom období 1994 - 95 sme prezreli 13 
týchto bunkrov, z čoho v siedmich boli zimujúce netopiere. Spolu sme tu zaznamenali osem druhov. 

Bunkre sú zväčša budované líniovo na vrstevnici v strmších zalesnených svahoch. Takmer každý z nich má dva 
"typizované" vchody: prvý - hlavný vchod je tvorený oblúkovitým otvorom s rozmenni 180 x 110 cm. U väčšiny bunkrov je 
v súčasnosti tento vchod z väčšej časti zasypaný. Za ním, už v podzemí, nasleduje 3 - 7 m dlhá vybetónovaná horizontálna 
chodba. Zhora kolmo na ňu je vybudovaný druhý vstupný otvor - vertikálny komín vysoký do 5 m s rozmermi 65 x 55 cm. 
Dalej sa rovná alebo viackrát lomená chodba rozširuje (maximálne 3 x 4 m). Jej steny sú vysekané priamo do skaly bez 
výraznejšej povrchovej úpravy a ich výška nepresahuje 2 m (v granite, pegmatite, pieskovci alebo fylite). Práve táto zadná 
časť najviac vyhovuje zimujúcim netopierom. 

Výsledky pozorovaní, ktoré sme vykonali v zimnom období 1994 - 95 uvádzame v tabuľke. Z uvedených údajov 
vyplýva, že bunkre sú napriek tohtoročnej teplej zime vhodnými úkrytmi pre hibernujúce netopiere a zároveň predstavujú 
dostatočnú ochranu pred nepovolanými návštevníkmi. 

 
Tab. l: 

Prehľad výskytu netopierov v bunkroch na území Bratislavy (zima 1994-1995) 
 

Review of occurrence of bats in bunkers in the Bratislava region (winte 1994-1995) 
 

    Druh (Species)    

Lokalita R.hip    M. myo    M. bech M. dach Mjotis E.ser B. bar P.aur 

(Locality)     sp.    

Nad         

Klepáčom         
19.1.95  l     1 1 
Zborená         
26.11.94 1 1       
23.2.95  1   1    

Kamzík l.         
26.11.94 1 1  2    1 
19.1.95 i 1  2    1 
23.2.95 1 1  4    l 

Kamzík ll.         
26.11.94  l 1      
19.1.95  1 1      
23.2.95  1 1      
Kamzík         

III.         
17.11.94 1        
Triáda         
19.1.95  1    l   
23.2.95  2      1 

Dúbravská         
Hlavica l.         
3.12.94        1 

 
Occurrence of bats in military bunkers in the Bratislava region 



 
Abstract: Results of checking 13 military bunkers in the Bratislava region during the winter of 1994-1995 are 

reported in the paper. A total of eight bat species were recorded there (Table l). 
 


