
Odborná exkurzia do spaľovne odpadov Spittelau-Viedeň. 

Dňa 12.10.2017 sme sa spolu s 13 vybranými žiakmi 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do 
spaľovne komunálneho odpadu Spittelau vo Viedni. 

Exkurzia bola organizovaná zástupcami Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej 
univerzity, ktorí sa v rámci študijného programu Energetická a enviromentálna technika zapojili do 
projektu Clean energy , v rámci ktorého bola táto exkurzia uskutočnená. Zúčastnili sa jej spolu s nami 
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 GmbH, 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 a pomenoval ho " Hrad Fantasia".   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. 

Ohlasy na novovybudovanú spaľovňu z hľadiska ekologickej prevádzky, spoľahlivosti a umeleckého 
stvárnenia boli tak dobré, že sa primátor japonského mesta Ósaka rozhodol vybudovať tento typ 
spaľovne vo svojom meste. Od r. 2001 má spaľovňa Spittelau svoju sestru v Ósake. 



 

Celkové náklady na výstavbu spaľovne sú závislé od jej kapacity. Pre spaľovňu s najmodernejším 
technologickým vybavením výstavba stála 200 milónov eur, čo predstavuje cenu 500 - 1000 eur na 
tonu spracovaného odpadu. Teplo získané zo spaľovne je využívané na výrobu elektrickej energie a 
vykurovanie mesta Viedeň, čím sa investície postupne vracajú. 

 



 

Pri procese spaľovania odpadu vzniká troska, ktorá predstavuje okolo 220 kg na 1 tonu spáleného 
odpadu, ktorá sa očistí od feromagnetických materiálov a následne zmieša s cementom a vodou, čím 
vzniká troskový betón, využívaný pri budovaní ochranných valov a pri výstavbe vozoviek. 

 

 

Exkurzie bola veľmi zaujímavá, zistili sme, ako sa dá rozumne spaľovať odpad, minimalizovať emisie, 
chrániť ovzdušie a ešte aj získavať energiu, využívanú na chladenie či vykurovanie. 

V Žiline 13.10.2017                                                                                                    RNDr. Jaroslava Frťalová 
                                                                                                                                       Ing. Alena Okániková 


