
Odborná exkurzia do spaľovne odpadov 
Spittelau-Viedeň. 
 
 
Dňa 25.9.2019 sa IV.CS zúčastnila spolu s Ing. Jankou Mikulovou odbornej exkurzie do 
spaľovne komunálneho odpadu Spittelau vo Viedni. 
Exkurzia bola organizovaná zástupcami Doc. Radovanom Nosekom PhD. a Ing. Slavkou 
Jelušovou z Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity a aj touto 
cestou im študenti a pedagógovia vyslovili veľké poďakovanie. Katedra sa v rámci študijného 
programu Energetická a environmentálna technika zapojila do projektu „Ako nevytvárať 
odpad“ (spolufinancovaný mestom Žilina) , v rámci ktorého bola táto exkurzia uskutočnená. 
Zúčastnili sa jej aj žiaci a učitelia zo SOŠ stavebnej Žilina - Bôrik a z Gymnázia Hlinská ul. Žilina.
  
 
 

 
 
Spaľovňa odpadu bola vybudovaná v r.1971 a je súčasťou firmy Fermwärme Wien, ktorá 
zabezpečuje diaľkovú dodávku tepla a spracovanie odpadu pre mesto Viedeň. Ročne 
spracováva približne 250 000 ton odpadu. 
V roku 1987 zachvátil spaľovňu Spittelau veľký požiar, pri ktorom zhorel takmer celý závod. 
Novú spaľovňu, pripomínajúcu hrad z orientálnej rozprávky navrhol rakúsky umelec, 
architekt Friedensreich Hundertwasser. 
 
 

Friedensreich Hundertwasser 



Spaľovni dominuje veľká zlatá lopta nachádzajúca sa na komíne, kde sú umiestnené 
monitorovacie zariadenia na meranie kvality ovzdušia.  Strechy vytvárajú systém strešných 
záhrad s množstvom zelene a steny zdobia umelecké maľby. Pri presune na dalšie poschodia, 
kde si účastníci exkurzie všímali na stene napísané Hundertwasserove výroky. Výška 
spaľovacej veže je cca 120m, hlavným znamením sú sokoly, ktorí majú hniezdo, chodia na 
vrch veže a pre verejnosť je to dôkaz, že táto spaľovňa neprodukuje škodlivé plyny. V tejto 
spaľovni sa otočí približne 130 aút s odpadom každý pracovný deň.  
Každé smetiarské auto sa pri vstupe do spaľovne odváži. Za tonu odpadu je poplatok 200€ , 
následne putuje smerom k budove, kde sú jamy. Vyše 1/3 odpadu tvoria potraviny, čo je 
veľmi smutá realita a je nutné zamyslieť sa nad plytvaním potravín. Odpad sa spaľuje pri 
teplote 850 až 1200˚C. Spaľovňa patrí medzi 10 najnavštevovanejších atrakcii vo Viedni. 
Exkurzia bola veľmi zaujímavá, študenti zistili, ako sa dá rozumne spaľovať odpad, 
minimalizovať emisie, chrániť ovzdušie a ešte aj získavať energiu, využívanú na chladenie či 
vykurovanie. Vypočuli sme si prednášky v nemeckom aj v anglickom jazyku. 
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