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Brunnhildák és nyári fröccsök – így hűsöl Bécs 

Az osztrák fővárosban többek között 1.300 ivókút, 55 szökőkút, tűzcsapra szerelhető párakapuk, 

és pancsolásra is lehetőséget adó vízfüggöny nyújt enyhülést a járókelőknek a rekkenő 

hőségben. A város célja, hogy mindenki számára gyorsan hozzáférhető, ingyenes hűsölési 

lehetőséget kínáljanak, ha a hőmérő higanyszála 30 Celsius-fok fölé kúszik.  

 

Az osztrák fővárost sem kíméli a mostani hőhullám, a sűrűn beépített belső kerületekben sok helyen 

alakulnak ki hőszigetek és éjszaka sem süllyed 25 Celsius-fok alá a hőmérséklet. A bécsi vízművek, a 

Wiener Wasser ilyenkor éjt nappallá téve azon dolgozik, hogy minél több helyen nyújtson lehűlést az 

embereknek. 

Városszerte már 1.300 ivókútnál csillapíthatják szomjukat a városlakók és a turisták, és a számuk egyre 

nő. Bécsben az elmúlt 10 év során 400 új ivókutat telepítettek és a jövőben folyamatosan növelni 

szeretnék a számukat. És nemcsak az új városrészekben, hanem a terek, utcák felújítása során is 

vizsgálják, hogy lehet-e utólag ivókutat telepíteni. Az 1.300 fix ivókutat 75 mobil ivókút – úgynevezett 

Brunnhilda – egészíti ki nyáron, amelyek nemcsak szomjoltásra alkalmasak, de párakapuként is 

funkcionálnak. A három méter magas ivókutak nevét közönségszavazáson döntötték el még 2020-ban.  

Noha a szökőkutakban Bécsben sem szabad fürdeni, hőségriadó idején több helyen is felszerelnek – 

például a Karlsplatzon, a Schwarzenbergplatzon és a Meidlinger Platzon – vízfüggönyt és nyári zuhanyt, 

ahol a felnőttek is kipancsolhatják magukat. A gyerekeket kilenc vízijátszótér és 115 olyan játszótér 

várja, ahol vizes játék is van.  

A legújabb vízijátszóteret éppen a napokban adták át a Heilgenstädter Parkban. Itt – a vízfelhasználás 

minimalizálása érdekében – nem üzemel egyszerre az összes játék és 10-15 perc után szünet 

következik. Az elhasznált víz egy – a közeli füves területen létesített – aknába kerül, ahonnan 

elszivároghat a talajba és folyamatos vízutánpótlásként funkcionál a park növényei számára. Bécs terve 

egyébként, hogy az elkövetkező öt évben megduplázza a vízijátszóterek számát.  

Ezen kívül városszerte száz, a bécsiek által csak Sommerspritzernek – nyári fröccsnek – nevezett, 

tűzcsapra szerelhető párakapu ad enyhülést a városban jövő-menőknek. A háromméteres oszlopokon 

34 fúvóka porlasztja a vizet lehűtve embert és környezetet egyaránt.  

Az enyhülést kereső bécsieknek elég csak megnézniük a város digitális térképét vagy ránézniük a 

„Cooles Wien” mobilalkalmazásra, és máris láthatják, hol van a legközelebbi ivókút, párakapu vagy 

éppen vízijátszótér.  

 

Képaláírás és copyright:  

Mobil ivókút – Brunnhilda - Schönbrunnban © Wiener Wasser/Zinner 

A párakapukat Sommerspritzernek - nyári fröccsnek - nevezik a bécsiek  © Wiener Wasser/Zinner 
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