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TEXT Ivan Masár, Stanislav Kysel

V roku 2019 bola ukončená stavebná časť obnovy a konverzie objektu Spilky zaniknutého 
 bratislavského pivovaru Stein. Spilka bola so svojou kupolou po dlhé desaťročia dominantou  
pivovaru a významnou súčasťou siluety mesta. V prvej časti sa článok vracia do histórie, 
 rozoberá architektúru, konštrukcie, technológiu pôvodného objektu a popisuje príbeh jeho 
 obnovy. V druhej časti sa podrobnejšie venuje železobetónovým konštrukciám a ich sanácii. 
In 2019, the construction part of the renovation and conversion of the Spilka building (fermen-
tation room) of the defunct Bratislava brewery Stein was completed. Spilka, with its dome, 
has been the dominant feature of the brewery for many decades and an important part of the 
city’s silhouette. In the first part, the article returns to history, discusses the architecture, con-
struction, technology of the original building and describes the story of its restoration. The sec-
ond part deals in more detail with reinforced concrete structures and their rehabilitation.
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Bratislavská Spilka (kvasiareň) je je
dinou zachovanou časťou dnes už 
historického pivovaru Stein. Bez pre
háňania sa dá povedať, že je jednou 
z ikonických bratislavských architek
túr s charakteristickou kupolou, 
 ktorá patrí medzi dominanty mesta. 
Dnes je súčasťou nového polyfunk
čného bloku v centrálnej časti Brati
slavy. Rekonštrukcia a funkčná 
 konverzia Spilky bola stavebne ukon
čená v minulom roku, v súčasnosti  
sa finalizujú úpravy interiérových 
priestorov podľa požiadaviek budú
cich klientov. 

História pivovaru
Steinov pivovar vznikol v rokoch 1871 
až 1876. Nechali ho postaviť bratia Stei
novci podľa projektov Ignáca Feiglera 
st. a Karola Feiglera na voľnej ploche 
za mestom medzi dnešnou Blumentál
skou, Legionárskou a Bernolákovou uli
cou. Pivovar bol postupne rozširovaný 
a prebudovávaný. V roku 1945 bol silne 
poškodený pri bombardovaní. 

O výstavbe novej kvasiarne sa uva
žovalo už začiatkom 40. rokov minulé
ho storočia, o čom svedčia projekty pre 
stavebné povolenie z roku 1944 a z ro
ku 1947 (Pittel a Brausewetter) a reali
začný projekt vypracovaný v roku 1950 
bratislavským Stavoprojektom. 

Pred zastavením výroby v roku 2007 
pozostával pivovar z admnistratívnej 
budovy na rohu Bernolákovej a Blu
mentálskej ulice, kotolne, strojovne, 
kompresorovne a strojovne chladenia, 
síl sladu, šrotovníkov a starej varne 
na Blumentálskej ulici, novej varne 
a laboratórií na rohu Blumentálskej 
a Legionárskej ulice, predkvasiarne 
(semispilka) a kvasiarne (spilka) 
na  Legionárskej ulici a z komplexu 
 výrobných hál, vodojemu a skladov, 

ktoré uzatvárali areál zo severozápad
nej strany. V podzemí boli zachované 
pivnice z obdobia výstavby pôvodného 
 pivovaru.

V roku 2014 bol pivovar zbúraný, 
ponechaný bol len objekt Spilky, ktorý 
bol navyše vyhlásený za národnú kul
túrnu pamiatku a po rekonštrukcii sa 
mal stať súčasťou nového polyfunk
čného komplexu s názvom New Stein. 
S výstavbou komplexu podľa návrhu 
architekta Ivana Kubíka sa začalo v ro
ku 2015.

Architektúra  
a konštrukcia Spilky
Objekt Spilky má jedno podzemné 
a päť nadzemných podlaží. Pôdorysne 
je možné objekt rozdeliť na dve časti. 
Hlavný trakt tvorí halový priestor 
obdĺžnikového tvaru s výstupkom  
v severozápadnej časti, bočný trakt  
so schodiskom je vo východnej časti 
 budovy. Pôdorys hlavného traktu na  
5. NP je štvorcový, prestropený výraz
nou kupolou. Svojim ustúpením vytvá
ra 5. NP terasu nad časťou hlavnej 
hmoty objektu. Jednotlivé podlažia 
bočného traktu sú výškovo členené 
na dve úrovne.

Po konštrukčnej stránke je objekt 
tvorený železobetónovým skeletom 
s výplňovým tehlovým murivom. 
V sute réne je výplňou skeletu prostý 
betón. Objekt je založený na masívnej 
železobetónovej základovej doske 
hrúbky cca 1,4 m. Zvislé nosné kon
štrukcie sú tvorené železobetónovými 
piliermi obdĺžnikového pôdorysu v ob
vodových múroch a v múre medzi 
hlavným a bočným traktom kruhovými 
železobetónovými stĺpmi s kónickou 
hlavicou a roznášacou doskou. Dimen
zie stĺpov sa v jednotlivých podlažiach 
smerom nahor postupne zmenšujú. 

Vodorovné nosné konštrukcie tvoria 
obojsmerne vystužené železobetónové 
monolitické dosky. 5. NP je prestrope
né veľkorozponovou tenkostennou 
monolitickou železobetónovou kupo
lou štvorcového pôdorysu s von obrá
tenými diagonálnymi železobetónový
mi trámami. 

Architektúra objektu je výsledkom 
snahy o naplnenie funkčných požiada
viek technológie a prispôsobenie sa 
okolitému obytnému prostrediu s vý
raznou dominantou evanjelického kos
tola. Výraz objektu je charakterizovaný 
jednoduchou hmotou, pravidelným 
rastrom štvorcových okenných otvorov 
a vertikálnymi prvkami na fasáde, kto
ré kontrastujú s výraznými horizontála
mi ríms. Jedinečnosť dodáva objektu 
kupola s vetrákom vo forme klasickej 
lucerny, ktorá je súčasne výrazným 
konštrukčným, aj kompozičným prv
kom stavby. Nie je to však samoúčelná 
architektonická exhibícia, ale z techno
lógie vyplývajúca funkčná nutnosť, 
ktorá bola povýšená na hodnotný ar
chitektonický prvok. Kupola bola po
krytá medenou krytinou s výrazným 
rastrom stojatých drážok, ktorá však 
bola postupne odstránená. Fasády 
 objektu sú omietané. 

Interiérové priestory boli prispôso
bené technológii umiestnenej v objek
te. Haly v suteréne a na prízemí boli 
bez členenia. V priestoroch suterénu 
a prízemia boli pôvodne v dvoch úrov
niach na oceľových konštrukciách ulo
žené cisterny na dozrievanie piva. 
V priestoroch na 2. a 3. NP boli vytvo
rené železobetónové kade (spilky), 
v ktorých kvasilo pivo. Na 4. NP boli 
v časti haly umiestnené kalolisy, v čas
ti technológia sprchového chladenia. 
V severozápadnej časti pôdorysu bola 
vytvorená medziúroveň s kaďami. 

2a 2b
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ľová konštrukcia výťahovej šachty 
s výplňou z drôteného skla. Z priesto
ru schodiska boli do niektorých pre
chodov do technologických priesto
rov, ako aj do susedného objektu 
predkvasiarne osadené drevené chla
diarenské dvere. 

Zaujímavým konštrukčným prv
kom boli tepelnoizolačné panely z li
sovaného korku, lepeného asfaltom, 
ktorými boli z vnútornej strany oblo
žené obvodové steny. Na takto za
teplené steny bol zrealizovaný kera
mický obklad.

Obnova
S projektovými prácami na obnove 
Spilky sme začali v roku 2016. V našej 

práci sme nadväzovali na kolegu Ivana 
Kubíka, ktorý dovtedy riešil obnovu 
v rámci projektovania celého poly
funkčného komplexu Stein. 

Zadaním investora bolo konverto
vať budovu na administratívny objekt 
s vybavenosťou pri rešpektovaní všet
kých požiadaviek pamiatkárov.

Napriek špecifikám industriálnej 
architektúry sme sa snažili riadiť zása
dami, ktoré sa nám osvedčili pri iných 
pamiatkach. V maximálnej možnej 
miere zachovať historickú substanciu, 
priestor a pôvodný charakter archi
tektúry, prezentovať historický detail 
a toto všetko doplniť kvalitnými súdo
bými architektonickými a dizajnovými 
prvkami. 

3 Detail skorodovanej výstuže, hĺbková korózia výstuže, jej následný rozpad 
po „klátikoch“ 4 a) Koróziou napadnutá šmyková a hlavná výstuž prievlaku,  
b) doplnenie skorodovanej pozdlžnej výstuže a strmeňov, aplikácia prvej 
zložky sanačného materiálu 5 Sanácia kupoly: a) detail spodnej plochy kupoly 
pred očistením; plocha bola kompletne izolovaná drevenými pilinami (niečo 
ako heraklit), do ktorých zatiekol betón pri betonáži; pred sanáciou bola vrstva 
pilín mechanicky odstránená, b) obnažená výstuž kupoly po plošnom očistení 
otryskaním, doplnená výstuž diagonálneho rebra, c) celoplošný torkret 
(aplikácia sanačnej hmoty) na vnútornej strane kupoly
3 Detail of rusty reinforcement, deep corrosion of the reinforcement and 
its following disintegration in „blocks“ 4 a) Corrosioninduced shear and 
main reinforcement of the grder, b) refilling of the corroded longitudinal 
reinforcement and stirrups, application of the first component of the 
remediation material 5 Rehabilitation of the cupola: a) detail of the bottom 
surface of the cupola before cleaning; the surface was completele insulated 
by sawdust (something like heraklith – woodwool slab) into which concrete 
leaked during pouring; before rehabilitation, the layer of sawdust was 
mechanically removed, b) uncovered reinforcement of the cupola after shot 
blasting, completed reinforcement of the diagonal rib, b) allover shotcrete 
(application of repairing material) on the inner side of the cupola

Priestor pod kopulou na 5. NP bol že
lezobetónovým roštom rozdelený 
na dve úrovne. Slúžil na chladenie 
s využitím prirodzeného prúdenia 
ohriateho vzduchu do vetráku vo vr
chole kupoly. Všetky technologické 
priestory boli dláždené keramickou 
dlažbou. S výnimkou priestoru pod 
kupolou boli povrchy stien aj stropov 
obložené bielym keramickým obkla
dom. Stĺpy s hlavicami boli obložené 
bielym opálovým sklom rezaným tak, 
aby sa obklad prispôsobil tvaru stĺpov 
a hlavíc.

Priestor schodiska bol členený 
na medzipodlažia s relatívne malou 
svetlou výškou. Schodisko je trojra
menné, v jeho zrkadle je typická oce

4a
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6 Vnutroblok: a) pred rekonštrukciou,  
b) po rekonštrukcii v novembri 2019
7 Uličný pohľad : a) pred rekonštrukciou,  
b) po rekonštrukcii v novembri 2019
6 V6 Inner yard: a) before reconstruction,  
b) after reconstruction in November 2019 
7 View from the street: a) before reconstruction, 
b) after reconstruction in November 2019
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ktoré pri plnej funkčnosti nechávajú 
vyznieť unikátne priestory, architek
tonické a technické prvky pôvodnej 
architektúry a súčasne umožnia bu
dúcim užívateľom naplniť ich indivi
duálne predstavy o inovatívnom pra
covnom priestore. Všetky technolo
gické zariadenia a hlavné rozvody 
sme sústredili do podzemnej časti 
budovy a do centrálnej vertikálnej 
šachty v bočnom trakte. Technická 
infraštruktúra jednotlivých podlaží, 
vrátane distribúcie vzduchu, je 
umiestnená v zdvojenej podlahe, aby 
vyznela architektúra stĺpov s hríbový
mi hlavicami a kupola na najvyššom 
podlaží.

Betónové konštrukcie
Vzhľadom na pôvodnú funkciu budovy, 
charakteristickú vysokým zaťažením 
nosných konštrukcií, je železobetóno
vý skelet mimoriadne masívny. Sved
čia o tom priemery stĺpov od 1 000 
do 600 mm, rozmery hlavíc 
3 300 × 3 300 mm a hrúbky stropov 
400 mm. V kontraste k tomu je ten
kostenná železobetónová kupola 
na štvorcovom pôdoryse s hranou 
18,7 m, ktorej hrúbka sa pohybuje 
od 70 mm vo vrchole po cca 250 mm 

v päte, vystužená diagonálnymi 
 do hora obrátenými nosníkmi 
600 × 1 200 mm.

Masívna konštrukcia objektu je 
vzhľadom na novú funkciu značne pre
dimenzovaná. Úžitkové normové zaťa
ženie pri pôvodnom návrhu bolo  
20 kN/m2 (slad v nádržiach s výškou 
hladiny 2 m), oproti tomu zaťaženie pri 
využití budovy na kancelárske priesto
ry je uvažované iba 3 kN/m2. To umož
nilo bezproblémovú realizáciu potreb
ných stavebných úprav pre inštaláciu 
nových výťahových a inštalačných 
šácht a nového schodiska. 

Konštrukcia kopuly však prestavova
la väčší problém. Vzhľadom na postup
né odstránenie pôvodnej krytiny z me
deného plechu po roku 2007 bola žele
zobetónová škrupina niekoľko rokov vy
stavená pôsobeniu poveternostných 
vplyvov, čo malo negatívny vplyv na jej 
technický stav. Po postavení priestoro
vého lešenia musel  statik skonštatovať 
výrazné lokálne poškodenia s obnaže
nou a skorodovanou výstužou. Stav 
konštrukcie  spolu so zvýšeným zaťaže
ním od plánovaného zateplenia si 
po oprave poškodených miest vyžiadal 
realizáciu celoplošného torkretu 
na vnútornej strane kupoly. (obr. 5)

8 Kupola Spilky: a) v roku 2010, 
b) medená krytina s výrazným 
rastrom stojatých drážok bola 
postupne ilegálne rozobraná,  
c) detail kupoly s novou krytinou
8 Cupola of Spilka: a) in 2010, 
b) copper roof sheeting with 
noticeable lines was successively 
illegally stripped down, c) detail  
of the cupola with new roof

Pri stvárnení vonkajšieho výrazu 
budovy sme vychádzali zo snahy o ná
vrat k pôvodným povrchom a fareb
nosti. Zachované je aj charakteristické 
členenie fasády so štvorcovými okna
mi, nové presklené otvory na prízemí 
symbolizujú transformáciu územia 
z uzavretého priemyselného areálu 
na otvorený polyfunkčný blok s dôra
zom na prepojenie s mestskými 
priestormi. 

Vnútorné priestory sú adaptované 
na nové funkcie – pivnú reštauráciu 
na prízemí s výrobným zázemím v su
teréne a administratívu v horných pod
lažiach. Kancelárske priestory využíva
jú monumentalitu otvorených priesto
rov, sú navrhnuté ako open office s vlo
ženými medziúrovňami. Do konceptu 
sú začlenené aj zachované fragmenty 
pôvodných technologických prvkov – 
kvasných kadí a nosných roštov chla
diacich štokov. Priestor pod kupolou 
s vonkajšou terasou alternatívne po
skytuje potenciál využitia pre organi
zovanie eventov.

Veľkou výzvou bolo adaptovať vý
sostne technologickú stavbu na nové 
funkcie s ich priestorovými a technic
kými požiadavkami. Tu sme hľadali 
také riešenia infraštruktúry budovy, 

8a
8c

8b
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9 2. NP s kvasnými kaďami: a) v roku 2010, b) v roku 2019 pred príchodom 
klienta, c) detail stĺpa s hlavicou, pohľad na spodnú stranu stropnej dosky 
po mechanickom odstránení pôvodných náterov a pozostatkov izolačný 
vrstiev, d), e) do konceptu kancelárskych priestor sú začlenené aj zachované 
fragmenty pôvodných technologických prvkov – kvasných kadí (vizualizácia) 
9 2nd aboveground floor with brew vessels: a) in 2010, b) in 2019 awaiting 
the client, c) detail of the pier with head, view to the bottom side of the 
ceiling slab after the original layers of paintings and remnants of unsulation 
layers were removed, d), e) fragments of original technological elements – 
brew vessels – have been preserved and included in the concept of office 
spaces (visualization)

9a

9c

9e
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krytia a jej následná korózia. Ide 
v prevažnej miere o povrchovú 
 koróziu šmykovej výstuže, resp. 
 výstuže kupoly. Hĺbka korózie je 
do 1 mm, nedochádza k plátkové
mu odlupovaniu,

• lokálne poškodenie prútovej 
 výstuže koncentráciou agresivity 
a následné hĺbkové poškodenie 
 nielen šmykovej výstuže, ale aj 
hlavnej výstuže železobetónových 
prvkov. Dlhodobým pôsobením 
 agresívneho prostredia a nedosta
točného krytia došlo k úplnému 
hĺbkovému prehrdzaveniu  vý stuže,

• zásahy ľudskou činnosťou vo for
me drážok a prestupov.

Nakoľko trvanlivosť opravy závisí v ne
poslednej miere od dlhodobej prídrž
nosti opravných a ochranných hmôt 
(reprofilačná malta alebo betón resp. 
náter) k podkladu, znamená to, že be
tónový podklad musí mať dostatočne 
pevnú povrchovú vrstvu a na jeho po
vrchu nesmú byť látky, ktoré zhoršujú 
prídržnosť (nečistota, staré nátery 

a pod.). Na čistenie veľkých betóno
vých plôch kupoly bolo použité čiste
nie usmerneným vodným lúčom pod 
tlakom 50 až 80 MPa. Na očistenie vý
stuže od zbytkov korózie boli odporú
čané mechanické postupy – oceľová 
kefa alebo kotúč, príp. otryskávanie 
pieskom. 

Pri povrchovej korózii bol navrhnu
tý spôsoby sanácie vo forme vytvore
nia alkalického prostredia dostatočne 
hrubou vrstvou reprofilačného mate
riálu na báze cementu. Vzhľadom 
na to, že v budúcnosti by sa mal 
 objekt využívať na kancelárske účely, 
v ponímaní dnešných noriem ide 
o triedu prostredia XC1, a preto sa 
 navrhla minimálna hrúbka krycej 
 vrstvy 20 mm. 

Pri hĺbkovej korózii bol navrhnutý 
spôsoby sanácie vo forme vytvorenia 
alkalického prostredia dostatočne 
hrubou vrstvou reprofilačného mate
riálu na báze cementu a zároveň bola 
chýbajúca (koróziou degradovaná) 
 výstuž nahradená novou výstužou. 

Sanácia železobetónových 
konštrukcií
V rámci spracovania návrhu sanácie 
bol v objekte vykonaný stavebnotech
nický prieskum so zameraním na stav 
železobetónovej nosnej konštrukcie. 
Odobrané a vyhodnotené boli vzorky 
betónov jednotlivých nosných prvkov, 
ako aj vzorky prútovej výstuže. Vystu
ženie stĺpov, trámov a dosiek bolo 
preverené odstránením krycej vrstvy 
v najviac namáhaných prierezoch. Vý
sledkom laboratórnych deštruktív
nych skúšok bol betón triedy C16/20 
až C30/37 a oceľ s medzou prieťažnos
ti 237,5 MPa až 296 MPa.

Agresívne prostredie technológie 
pivovaru, stavebnofyzikálne problé
my pri oknách spolu s nedostatočnou 
krycou vrstvou výstuže (minimálne 
z pohľadu dnešných predpisov) spô
sobilo v konštrukcii degradáciu mate
riálu, ktorú môžeme rozdeliť na nasle
dujúce základné skupiny:
• plošné poškodenie prútovej výstu

že v dôsledku nedostatočného 

10 3. NP: a) pred rekonštrukciou v auguste 2017, 
b) po rekonštrukcii v októbri 2019,  
c) kancelárske priestory využívajú 
monumentalitu otvorených priestorov, 
sú navrhnuté ako open office s vloženými 
medziúrovňami (vizualizácia) 11 5. NP:  
a) pred rekonštrukciou v roku 2016,  
b) po rekonštrukcii v 2019, c) priestor pod 
kupolou – vizualizácia možného využitia ako 
nadštandardného kancelárskeho priestoru
10 3rd aboveground floor: a) before 
reconstruction in 2017, b) after reconstruction 
in October 2019, c) office space utilizes the 
monumental open space; they have been 
designed as open office with inlaid interim 
levels (visualization) 11 5th aboveground 
floor: a) before reconstruction in 2016, b) after 
reconstruction in 2019, c) space below the 
cupola – visualization of a possible utilization 
as abovestandard office space

10a 10c
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ho dedičstva v uplynulých rokoch. 
Bratislave sa tak opäť prinavrátila 
ikonická stavba a významný „land
mark“. 

Fotografie a vizualizácie:
1, 6b, 7b, 9b, 9c, 10b, 11b – Štefan Cipár, Martin 
Matula, 2a, 2b, 8a – KPÚ Bratislava, 3, 4, 5 – Stanislav 
Kysel, 6a, 8b, 9a, 11a – MiddleCap, 7a, 8c, 9d, 9e, 
10a,10c, 11c – Bouda Masár Architekti

Ing. arch. Ivan Masár
Bouda a Masár architektonická  
kancelária, s. r. o.
masar@slovanet.sk

Ing. Stanislav Kysel
Stanislav Kysel, s. r. o.
kysel@kysel.net

Záver
Napriek relatívne veľkej agresivite 
prostredia, ktorému bola nosná 
 železobetónová konštrukcia Spilky 
vystavená počas prevádzky, nedošlo 
k jej poruchám. To svedčí o kvalite 
objektu, ktorú potvrdil aj podrobný 
diagnostický prieskum. Na zabezpe
čenie ďalšej prevádzkyschopnosti 
nosných železobetónových kon
štrukcií tak bolo potrebné vykonať 
len minimálne zosilnenie existujú
cich konštrukcií.

Spilka predstavuje príklad obno
venej industriálnej budovy, jedného 
z mála objektov, ktoré prežili obdo
bie masívnych asanácii priemyselné

Zdroje :
[1] GRAMBLIČKA, Š. Rekonštrukcia Spilky 

– kvasiarne pivovaru Stein v Bratislave. 
Stavebné materiály. 2019, č. 6.

[2] KYSEL, S., GRAMBLIČKA, Š. Stein 2 – 
Spilka, Konverzia NKP – Stavebnotech-
nický prieskum a sanácia. Marec 2017.
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Redrock Construction s.r.o.
Újezd 40/450, Michnuv palác

Telefon: +420 283 893 533
Fax: +420 284 816 112
E-mail: info@redrock-cz.com
www.redrock-cz.com
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