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5. srpna 2021 

Nejdřív vídeňská radnice, potom rakouský 

parlament. Významné rakouské budovy přestupují 

na dálkové chlazení 

Čím dál tím více budov se ve Vídni připojuje na ekologičtější dálkové chlazení, a to včetně 

vídeňské radnice a rakouského parlamentu. Přechod na dálkové chlazení bude pro radnici 

znamenat 50procentní úsporu CO2 a až 70procentní úsporu energií proti standardnímu chlazení 

klimatizací. Hotovo bude mít příští rok.  

Největší rakouský dodavatel energií Wien Energie neustále rozšiřuje svou síť budov, které zásobuje 

dálkovým chlazením. To pro chlazení budovy využije od příštího roku i vídeňská radnice, která 

z klimatizace přestupuje právě na dálkové chlazení. „I na radnici pociťujeme horké letní dny. Těší mě o 

to víc, že se díky dálkovému chlazení od Wien Energie postaráme o dostatečný a ekologický chlad na 

radnici,“ vítá novou investici vídeňský radní pro finance Peter Hanke a dodává, že je napojení radnice 

na dálkové chlazení významným krokem správným směrem. Pouze s udržitelnými topnými a chladícími 

systémy lze podle Hankeho čelit klimatické krizi.   

 

Podle vídeňské radnice dosavadní chladící systémy dosloužily a napojení na dálkové chlazení přišlo ve 

správnou dobu. Nezbytné rozvody jsou již položeny do země, nyní následuje výměna systémů přímo 

v radnici, aby již příští rok mohla radnice čerpat chlad z dálkového chlazení. Nový systém o výkonu 1,4 

MW bude podle vyjádření zástupců vídeňské radnice odpovídat výkonu asi 400 klimatizací.  

 

Celkem dodává Wien Energie chlad do 140 vídeňských budov a po radnici přijde podle Michaela Strebla 

z Wien Energie na řadu i rakouský parlament. Doposud využívají dálkové chlazení ve Vídni např. 

Universität Wien, Hotel Kempinski či Rakouská národní banka. 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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