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Shrnutí  

Mnohá města hledají šetrné způsoby redukce populací městských holubů. Vysoké stavy 

holubů vedou k velkému utrpení zvířat. Podvýživa a její důsledky, jako jsou nemoci, hladovění 

a vysoká úmrtnost, jsou relevantní z hlediska ochrany zvířat a hledají se udržitelná řešení jak 

z hlediska přijetí veřejností, tak i z hlediska městské krajiny.  Řízené městské holubníky jako 

součást celkové koncepce jsou vhodné pro udržení zdravé a kontrolovatelné populace 

městských holubů v předem identifikovaných ohniscích, tzv. hotspotech. (5,10,11,12,29) 

 

Online průzkum, provedený na přelomu roku 2020/2021, zahrnoval otázky týkající se životních 

podmínek městských holubů, efektivity projektů městských holubů šetrných ke zvířatům podle 

„augsburského modelu“ a zaznamenávání klíčových kritérií a empirických hodnot, které slouží 

jako konkrétní pomoc zástupcům úřadů a lidem pracujícím v oblasti ochrany zvířat. Celkem 

bylo popisně vyhodnoceno 129 vyplněných dotazníků, obsahujících subjektivní posouzení 

účastníků. Zúčastnili se zástupci úřadů a ochrany zvířat i jednotlivci, zabývající se ochranou 

městských holubů z celkem 71 měst. Hodnocení bylo rozděleno do tří částí. 

 

Část 1: Dotazy na současnou situaci městských holubů ukázaly, že městští holubi často trpí 

zraněními a nemocemi, kterým lze předejít, přičemž akutní péči o městská zvířata zpravidla 

přebírají dobrovolníci. Ve většině měst existuje zákaz krmení. 

 

Část 2: Existence alespoň jednoho (konkrétně plánovaného) holubníku byla uváděna u 38 

měst. Náklady na holubníky byly většinou považovány za oprávněné. Mnohé holubníky byly 

hodnoceny jako úspěšné, například s ohledem na lokální efekt na hotspotech. Většina 

projektů také vedla k pozitivnímu ohlasu v místním zpravodajství. Faktor místa byl vyhodnocen 

jako klíčový pro úspěch projektů, nedostatek vhodných lokalit byl označen jako nejčastější 

problém. K dalším nejčastějším problémovým oblastem patřily hnízdění mimo holubník, 

nedostatek placeného personálu, nedostatečná podpora měst a obecně nedostatek financí. 

Ukázala to i skutečnost, že financování projektů bylo hodnoceno jako jasně regulované pouze 

v deseti městech. Často zmiňovanými překážkami, které bránily úspěšnosti projektů, byla také 

nekontrolovaná krmná místa v okolí holubníků. Praktická obsluha místa se mezi městy 

výrazně lišila, což se projevilo v rozdílných informacích o frekvenci péče o holubníky a údajích 

o aklimatizaci holubů. 

 

Část 3 tvoří vybraný seznam interview z měst, která projekt hodnotila převážně kladně a 

obsahuje podrobné odpovědi k jednotlivým holubníkům nebo celkovému konceptu. V závislosti 

na velikosti města a místních podmínkách lze tyto přehledné praktické příklady použít jako 

pomůcku pro plánování a k realizaci budoucích projektů. Kromě toho příklady uvedené v části 

3 obsahují další informace a empirické hodnoty týkající se místních zvláštností. 

 

Závěr 

Průzkum ukázal, že řízené městské holubníky jsou zástupci úřadů a ochránců zvířat vnímány 

jako úspěšné. Četná účast prokazuje proveditelnost a praktičnost "augsburského modelu" s 

cílem regulovat populaci a udržet zdraví městských holubů. Údaje o problémech jsou velmi 

podobné: Většina městských holubích projektů postrádá vhodné lokality pro umístění 

holubníků, stejně jako finanční prostředky a kompetentní a spolehlivý personál pro obsluhu 

holubníků. Výsledky průzkumu mohou sloužit jako pomůcka při rozhodování o koncepci a 
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zajištění kvality projektů týkajících se městských holubů, a tím dlouhodobě zlepšit jejich 

situaci. Další průzkumy a studie o projektech týkajících se městských holubů by měly být 

věnovány jednotlivým aspektům, aby bylo možné získat podrobné znalosti např. o úsporách 

nákladů na úklid budov, výskytu zraněných a oslabených holubů, nálezu mrtvých nebo živých 

a nevyzvednutých poštovních nebo plemenných holubů nebo o letovém chování holubů z 

městských holubníků. 

 

 

Úvod 
 

Městští holubi (Columba livia forma domestica), jako původně chovaná domácí zvířata, žijí v 

těsné blízkosti lidí. Jako uprchlí nebo vypuštění chovní, poštovní nebo svatební holubi, popř. 

jejich potomci, se městští holubi považují za nalezená zvířata, z čeho je třeba vyvodit právní 

povinnosti obcí. (1) Vztah lidí k domestikovaným zvířatům je ambivalentní, přesto se zdá, že 

vysoké hustoty populace polarizují. (2,3) 

 

Převážně celoročně a v koloniích hnízdící městští holubi jsou věrní svému stanovišti. Věrnost 

stanovišti je dána mláďaty nebo vejci v hnízdě a partnerem. (4) Nevhodná hnízdiště, špatné 

podmínky krmení, jakož i domestikací a chovem podmíněné vlastnosti, jako je zvýšená 

hnízdní aktivita, vedou ke špatnému celkovému stavu a utrpení zvířat. Život městských holubů 

se vyznačuje vysokou mírou zranění, nemocí a úmrtnosti. (5) Zejména vysoká hustota holubů 

je spojena s podvýživou, nemocemi, obecně zvýšenou úmrtností a zvýšenou úmrtností embryí 

a mláďat.  Vysokou úmrtnost mladých zvířat lze přičíst podvýživě. (3) Dodnes praktikovaný 

chov poštovních a plemenných holubů geneticky ovlivňuje populaci městských holubů (6,7), což 

lze vidět například na různém zbarvení opeření (8) a nasvědčuje to minulému a pravděpodobně 

trvajícímu přílivu chovných holubů do populací městských holubů.   

 

Špatný zdravotní stav ptáků a problémy spojené s vysokou hustotou populace ozřejmují 

naléhavou potřebu jednat. Koncepty městských holubů šetrné ke zvířatům (5) jsou potřebné i 

proto, že ochrana zvířat je zakotvena v německé ústavě. Cílem by měla být zdravá populace 

holubů, jejíž velikost je přizpůsobena místním podmínkám. (9) Řízené městské holubníky jsou 

základem integrujícího celkového konceptu, takzvaného "augsburského modelu" nebo 

"cášského modelu" a jsou vhodné pro regulaci populace městských holubů. (10,11,12) Lze je 

považovat za situaci výhodnou pro obě strany při soužití s městskými zvířaty, jak již ukázaly 

pozitivní příklady. (10,13,14,15)  

 

Pro zkoumání následujících ústředních otázek byli dotazováni zástupci veterinárních úřadů a 

úřadů veřejného pořádku, sdružení na ochranu zvířat, městských holubích iniciativ a 

soukromých osob. 

 

1. Jak je hodnocena situace městských holubů? 

2. Ve kterých městech existují řízené městské holubníky? 

2.1. Jak se vyhodnocují řízené městské holubníky a jejich účinnost a co je třeba vzít v 

úvahu? 

2.2. Jaká je praktická realizace?  

3. Jaké existují příklady dobré praxe? 
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Metodika 
 

Pro návrh a realizaci průzkumu byl použit profesionální server poskytovatele online průzkumů. 
(16) Dotazník vycházel z dřívějších městských průzkumů Spolkového sdružení Lidé za práva 

zvířat (Bundesverband Menschen für Tierrechte e. V.) (13), byl dále rozvinut a obsahoval 

obsáhlé otázky týkající se různých aspektů projektů městských holubů.  

 

K účasti na online průzkumu byly vyzvány spolky na ochranu zvířat, městské holubí iniciativy a 

veterinární a regulační orgány prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter), kanálů 

Spolkového sdružení Lidé za práva zvířat (tisková zpráva, webové stránky, e-mailový 

zpravodaj, časopis "tierrechte") a také e-mailové průvodní dopisy. Online průzkum byl veřejně 

dostupný v období průzkumu od 16. listopadu 2020 do 14. února 2021. Vyplňování dotazníku 

bylo možné přerušit a pokračovat v něm později ve výše uvedeném období. Dotazník 

obsahoval jak otázky s více možnostmi, tak otázky s jednou volbou, stejně jako otevřená 

vstupní pole a prostor pro zmínky. Díky filtrovacím otázkám se skutečná délka dotazníků lišila 

podle poskytnutých odpovědí.  

 

Po ukončení období určeného pro dotazování byla data popisně vyhodnocena. Jako platné 

případy byly vybrány ty dotazníky, ve kterých byla úplně vyplněna první strana dotazníku. 

Odpovědi na otázky s otevřenými možnostmi zadávání byly kvalitativně analyzovány podle 

Mayringa (2000) odvozením kategorií a přiřazením odpovědí na rozhovory do příslušných 

kategorií. (17) V průběhu hodnocení byly kategorie kontrolovány, popř. upraveny. Zmínky 

kategorií byly sečteny a částečně znázorněny v diagramech.  

 

Pro ukázku konkrétních příkladů z praxe (3. část) byly vybrány převážně nebo úplně vyplněné 

dotazníky z měst s převážně pozitivně vnímanými městskými holubníky a odpovědi byly 

uvedeny v tabulce. Byly uvedeny rozhovory z deseti měst, které poskytly podrobnosti o 

stávajících holubnících.  Zde měly být obsaženy například informace o velikosti holubníků, 

roce zavedení, informace o vyměněných vejcích nebo přesné náklady na zařízení. Odpovědi 

byly redakčně upraveny. Vyhodnocení je založeno na subjektivním posouzením účastníků. 

 

 

Výsledky 
 

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 129 dotazníků. Zúčastnily se čtyři pracovní skupiny z celkem 

71 měst s (plánovanými) městskými holubníky (n = 38) a bez městských holubníků (n = 33), 

viz tabulka 1. Pracovní skupiny 1 - 4 tvoří soukromé osoby (n = 75), veterinární / regulační 

orgány / úřady (n = 14), sdružení pro ochranu zvířat (n = 30 ) a jiné (městské holubí iniciativy a 

pracovní skupiny, ostatní; n = 10). 

 

 

 

Aachen  Essen   Kassel   Pullach 

Augsburg   Frankfurt a.M.   Kiel    Recklinghausen 

Bad Kissingen  Freiburg i.Br.   Köln    Rheine 

Baden-Baden  Fürth   Kulmbach  Rheinmünster 

Berlin   Gelsenkirchen  Künzelsau  Rostock 
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Bielefeld  Gengenbach  Leipzig   Saarbrücken, RV 

Bonn   Göttingen  Lüdenscheid  Schwelm 

Bünde   Großröhrsdorf  Ludwigsburg  Schwerte 

Burghausen  Hamburg  Lüneburg  Stuttgart 

Butzbach  Hameln   Mannheim  Tönisvorst 

Celle   Hanau   Markt Nesselwang Trier   

Datteln   Hannover  Marl   Tübingen  

Detmold  Heidelberg  München  Ulm   

Ditzingen  Holzminden  Norderstedt  Wiesbaden  

Dresden  Ingolstadt  Nürnberg  Witten   

Düsseldorf  Jüchen   Oldenburg  Worms   

Eberswalde  Kaiserslautern  Paderborn  Graz, Österreich  

Erfurt   Karlsruhe  Pforzheim 

 

Tabulka 1: Seznam 71 měst, za která se zúčastnily pracovní skupiny 1-4; tučně: města s 

holubníky (n = 37), kurzíva: je plánován první holubník (n = 1) 

 

 

 

1. Situace městských holubů  
 

1.1. Zdravotní problémy městských holubů 

 

Celkem 72 dotazníků ze 47 měst obsahovalo informace o nejčastějších zdravotních 

problémech městských holubů. Informace byly zařazeny do šesti hlavních kategorií, viz obr. 1.  

 

Nejčastěji zmiňovaným zdravotním problémem (77,8 %) byly infekční choroby.  

(n = 56) Jednalo se o parazitární onemocnění, jako je kokcidióza a trichomoniáza (n = 18), a 

také virová onemocnění, jako je paramyxoviróza (n = 11).  

 

Druhým nejčastějším zdravotním problémem (70,8 %) byla "zranění" (n = 51).  

V některých případech byly poskytnuty informace o příčinách. Ty odpovídaly podkategorii 

"Nehody a úrazy" (n = 13), "Zranění způsobená dravci" (n = 7),  

"Zranění způsobená plašícími zařízeními" (n = 5), "Zranění způsobená týráním zvířat,  

otravy" (n = 8).  

 

62,5 % dotazovaných (n = 45) uvedlo jako jednu z nejčastějších příčin "vyhublost a slabost". V 

této kategorii jsou zahrnuty zmínky jako "vyhladovění", "hlad" a "celková slabost". 

 

Jako jeden z nejčastějších zdravotních problémů městských holubů (n = 24) bylo v jedné 

třetině dotazníků uvedeno zaškrcení a omotání končetin vlákny. 
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Obr. 1 Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy holubů? 

 
Obr. 1: Kategorie jmenovaných zdravotních problémů; údaje z celkem 72 Interview z 47 měst. 
 

 

1.2. Péče o městské holuby, kteří potřebují pomoc 

 

Na otázku, zda jsou k dispozici záchranná centra, odpověděla z 62 měst cca polovina měst 

"ano" a "ne", přičemž u některých měst byly uvedeny odlišné odpovědi. Důvodem může být 

skutečnost, že pro zraněná zvířata obvykle neexistují oficiální útulky, a proto je termín 

"záchranné centrum" pro mnoho měst pravděpodobně nevhodný.  

 

Pokud byla otázka zodpovězena kladně, byly poskytnuty doplňující informace (30 měst, popř.  

50 rozhovorů) o záchranném centru, které odhalily, kdo se podílí na péči o holuby, kteří 

potřebují pomoc (např. v záchranných centrech nebo u soukromých pečovatelů).  Tyto 

informace byly roztříděny do kategorií a uvedeny bez duplicitních záznamů na obr. 2. Přitom 

se ukázalo, že kontaktní místa pro péči o zraněné holuby/holuby, kteří potřebují péči, jsou 

převážně iniciativy na ochranu holubů, sdružení na ochranu zvířat a soukromé osoby.   

Financování "záchranných stanic" nebo pečovatelských stanovišť i péče je obvykle soukromé, 

popř. na základě daru. 

 

Obr. 2: Další údaje k záchranným stanicím: kdo se stará o zraněné nebo péči vyžadující 

holuby ve městě 

 
Obr. 2: Údaje o záchranných centrech/péči o městské holuby, kteří potřebují pomoc z 30 
měst, vícenásobně uvedené údaje nebyly zohledněny. 

Pocet zmínek

Infekcní nemoci

Zranení

Vyhladovení, slabost

Zaskrcení

Oslabená/zranená holoubata a mladí ptáci

Oslabení/zranení postovní holubi

Neznámo

Zvírecí útulky

Holubí iniciativy a spolky na ochranu zvírat

Soukromé osoby

Záchranné stanice pro divoká zvířata, pomoc div.zvíratum, ochrana prírody
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1.3. Zákazy krmení 

 

V 53 ze 71 měst (75 %) bylo uvedeno, že platí všeobecný zákaz krmení. V osmi ze 

zkoumaných měst však neexistuje všeobecný zákaz krmení městských holubů, viz obr. 3. 

 

 

Obr. 3: Existuje obecný zákaz krmení? 

 
Obr. 3: Údaje o zákazu krmení v 71 městech. 
 

 

1.4. Další opatření a jejich účinek 

 

V návaznosti na otázku týkající se zákazu krmení byly položeny další otázky týkající se 

zacházení s městskými holuby. Samostatná otázka se týkala také existence městských 

holubníků. Byly vyhodnoceny údaje z 103 rozhovorů z 56 měst, viz obr. 4. Je třeba 

poznamenat, že byly uvedeny i odpovědi, které nepředstavují opatření ve vlastním slova 

smyslu, např. "otrava, týrání zvířat". Analýza byla založena na počtu měst, aby se vyloučilo 

více odpovědí ve stejném městě. Ty jsou nepřímo viditelné jako počet rozhovorů v závorkách.  

 

Plašící zařízení, jako jsou hroty, sítě nebo dráty na odpuzování ptáků, jsou a byly   

zdaleka nejčastěji zmiňovanými opatřeními proti městským holubům (n = 46 měst nebo 83 

rozhovorů). Několikrát bylo zmíněno také využití dravců (nasazení a využití sokolníky).  

(n = 11 měst popř. 14 rozhovorů).  

 

Dalšími nejčastějšími kategoriemi bylo týrání holubů (n = 7 měst popř. 8 rozhovorů), například 

střelba šipkami z foukaček nebo nastražení otrávených návnad, následované "uzavřením 

divokých hnízdišť, výměnou vajec, případně soukromými holubníky" (n = 6 měst popř. 6 

rozhovorů), stejně jako zabíjení městských holubů (n = 5 měst nebo 8 rozhovorů), např. 

odchytem a následným zabitím nebo odstřelem. 

 

Dvě kategorie "odchycení a přemístění" a "žádné opatření" byly zmíněny zřídka (n = 2 města a 

2 rozhovory). 

 

Pocet zmínek

ANO

NE

Zádné údaje
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Obr. 4: Veřejná místa/budovy: Která další opatření byla dosud nebo aktuálně jsou aplikovaná 

na městské holuby 

 
Obr. 4: Zmínky o dalších opatřeních a zacházení s holuby; údaje z 56 měst; vícenásobně zmiňovaná 
opatření na město byla vyloučena. 
 

 

 

Odpovědi z 32 rozhovorů, resp. 18 měst, týkající se účinků těchto opatření, byly rozděleny do 

čtyř kategorií, viz obr. 5. Z dotazníků nebylo zřejmé, které účinky mají být přiřazeny k 

uvedeným opatřením.   

 

Nejčastěji zmiňovaný účinek opatření odpovídal kategorii "zraněná zvířata". Jednalo se o 

mladé ptáky, kteří vypadli z hnízda a osiřeli, uvězněné holuby, zvířata zraněná a usmrcená 

hroty odpuzovačů ptáků a holuby zamotané do sítí, které nebyly řádně nainstalovány.  

 

Na druhém místě bylo zmíněno "žádný vliv na populaci" v důsledku výše uvedených opatření, 

následované "přesunem zvířat na jiná místa". 

 

Obr. 5: Údaje o účincích těchto opatření 

 
Obr. 5: Údaje o účincích dalších opatření z 18 měst; vícenásobně zmiňovaná opatření na město 
byla vyloučena. 

Pocet zmínek

Plasící zarízení (hroty, site, dráty, atd.)

Dravci

Otravy, týrání zvírat

Uzavrení divokých hnízdist, výmena vajec, privátní holubníky

Usmrcení (chycení / odstrel)

Chycení a premístení

Zádné

Pocet zmínek

Zranená zvírata

Zádný vliv na populaci

Premístení zvírat na jiné místo

Pochybný vliv na populaci, popr. lokální úcinek
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2. Města s řízenými městskými holubníky 

 
Z celkového počtu 71 měst, v nichž se výše uvedené pracovní skupiny zúčastnily,  

byl počet existujících nebo plánovaných holubníků uveden ve 38 městech. Počet městských 

holubníků je znázorněn spolu s počtem obyvatel příslušných měst na obr. 6.  

Větší zúčastněná města mají tendenci mít více holubníků, přičemž Tübingen jako malé město 

a některá města střední velikosti jako Cáchy, Wiesbaden, Augsburg a Karlsruhe se vyznačují 

velkým počtem holubníků.  

Mohou existovat i další, např. soukromé nebo veřejně neznámé holubníky. Stejně tak existují 

holubníky i v dalších městech, která se průzkumu nezúčastnila. 

 

Obr. 6: Holubníky na město 

 
obr. 6: Holubníky na město, seřazené podle populace ve 100.000. 
 

 

 

2.1. Zkušenosti s účinností, problémy, stanovišti a financováním 

2.1.1. Vnímání úspěchu 

 

Celkem 26 interiew z 21 měst s holubníky obsahovalo hodnocení výroků (a - f, obr. 7) týkající 

se úspěšnosti projektů. Hodnocení snížení nákladů na čištění budov nebylo možné z větší 

části vyhodnotit, a proto nejsou v obrázku uvedena.  

 

Nejvyšší míry souhlasu (16 z 21 měst) dosáhl výrok a) "Náklady na projekt jsou z hlediska 

úspěšnosti odůvodněné". Rovněž tvrzení b) "Místní média informují o projektu městských 

holubů pozitivně" získalo vysokou míru souhlasu (16 měst se souhlasem).  

 

Poněkud nižší souhlas byl vyjádřen s tvrzením c) "Celkově je koncepce úspěšná" (souhlasilo 

12 měst).  Ve čtyřech městech bylo toto tvrzení hodnoceno "částečně", ve třech městech 

nebylo možné úspěšnost posoudit. Pouze ve dvou městech (Rostock, Mnichov) se s výrokem 

nesouhlasilo nebo spíše nesouhlasilo. 

Pocet holubníku

Holubníky

Plánované holubníky

Pocet obyv. v 100.000

Pocet obyvatel  
      ve 100.000
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Obr. 7: Vnímání úspěchu ve městech s holubníky 

 
Obr. 7: vnímání úspěchu holubníků z 21 měst; kumulativní posouzení výroků: a – f v abecedním pořadí měst; 
údaje „zcela souhlasím/ nesouhlasím“ obdržely 2 popř. -2 body. „spíše souhlasím / spíše nesouhlasím obdržely 
1 popř. -1. Hodnoty jsou znázorněné šířkou sekcí lišty. Všechny hodnoty byly sečteny, zatímco „částečně / 
částečně, žádná informace (n/a)“ obdržely 0 a jsou na řádku 0. 
 

K obr. 7 *) 

Výroky: 

a) Náklady projektu jsou z hlediska úspěchu oprávněné. 

b) Lokální média informují pozitivně o projektu městských holubů. 

c) Koncept je v podstatě úspěšný. 

d) Situace v tzv. holubích hotspotech se zklidnila. 

e) Stížností ze strany obyvatel ubylo. 

f) Úbytek celoměstské holubí populace je znatelný. 

 

Odmítnutí

cást./cástecne, zádný údaj

Souhlas

Výroky (* pod obrázkem)

Název mesta s údajem skupiny a popr. rokem uvedení holubníku do provozu

Úcast prostrednictvím skupiny (1-4)

(1) Soukromá osoba

(3) Spolek na ochranu zvírat

(2) Vet. -/org.verejného porádku/úrady


(4) Jiné (iniciativy mestských holubu, AG, N/A

* strední hodnota na zákl.vícecetných zmínek

* mesto bez zákazu krmení mestských holubu
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Celkově méně výrazný souhlas získalo tvrzení d) "situace v tzv. holubích ohniscích byla 

zklidněna" (10 měst souhlasilo, 6 měst nesouhlasilo) a výrok e) "stížností občanů ubývá" (11 

měst souhlasilo, 6 měst nesouhlasilo). Výrok e) byl odmítnut především v těch městech 

(Rostock, Pforzheim, Mnichov, Kaiserslautern), jejichž projekt nevedl k místnímu zklidnění 

holubích "hotspotů" (d) a tam, kde místní média neinformují o projektu pozitivně (b).  

Nejméně souhlasů (7 měst) a nejvíce zamítnutí (8 měst) získal výrok f) "je patrný pokles 

celoměstské populace holubů". 

 

Pojmy "Hotspot" popř. ohniska výskytu holubů nebyly v průzkumu blíže definovány, takže jimi 

mohla být myšlena místa krmení a/nebo hnízdění. 

 

 

2.1.2. Problémové oblasti 

 

Otevřené odpovědi na otázku, které problémy významně ovlivňují úspěšnost místních projektů 

zaměřených na holuby ve městech, byly rozděleny do deseti kategorií. Vzhledem k tomu, že 

některé kategorie částečně vzájemně souvisejí (např. nedostatek finančních prostředků ↔ 

příliš málo/žádný placený personál), nebyly tyto kategorie dále shrnuty. Informace poskytlo 

celkem 103 respondentů z 22 měst. Počet zmínek kategorií je znázorněn na obr. 8. Analýza 

byla založena na počtu měst, aby bylo možné vyloučit více zmínek ve stejném městě. Ty jsou 

uvedeny nepřímo jako počet rozhovorů v závorkách.  

 

Nejčastěji zmiňované problémy se týkají skutečnosti, že nelze najít nebo nejsou k dispozici 

vhodná místa (n = 12 měst nebo 14 rozhovorů). Divoká hnízdiště (n = 9 měst, 11 rozhovorů), 

nedostatek nebo žádný placený personál (n = 9 měst nebo 10 rozhovorů) a nedostatečná 

podpora ze strany města (n = 9 měst nebo 9 rozhovorů) jsou druhé nejčastěji zmiňované 

problémy.  

 

Méně často bylo uváděno divoké krmení (n = 6 měst, resp. 7 rozhovorů) a obecně nedostatek 

finančních prostředků (n = 6 měst, resp. 6 rozhovorů), dále odmítání stanoviště obyvateli (n = 

5 měst, resp. 5 rozhovorů), vandalismus nebo násilí na zvířatech (n = 4 města nebo 4 

rozhovory) a problémy vyplývající z "nejasného konceptu", jako je příliš málo holubníků/malé 

holubníky (n = 3 města nebo 5 rozhovorů). Škody způsobené volně žijícími zvířaty byly 

zmíněny pouze jednou. 
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Obr. 8 Které problémy významně ovlivňují úspěšnost holubníků 

 
Obr. 8: problémové oblasti, které mají vliv na úspěch holubníků; barevné znázornění příbuzných kategorií; 
Vyhodnocení otevřených zmínek z 22 měst. Opatření uvedená několikrát za město byla vyloučena. 
 

 

2.1.3. Faktor umístění 

 

Celkem 26 respondentů z 22 měst odpovídalo na podrobné otázky týkající se klíčového 

kritéria lokality, viz obr. 9. Analogicky k vnímání úspěšnosti byla míra souhlasu prezentována 

kumulativně, tj. sčítáním. Ve většině měst (n = 16) byly holubníky zřízeny na předem 

zjištěných hotspotech, což může znamenat i místa krmení a/nebo hnízdění (a). Patří mezi ně 

deset převážně úspěšně hodnocených praktických příkladů, viz. kapitola 3. Jsou to téměř 

stejná města, kde je stanoviště zvoleno jako dobré nebo částečně dobré (n = 16) (b). Na 

tvrzení c) "Vhodné místo pro holubníky je obtížné najít" se plně shodli účastníci z osmi měst a 

částečně z dalších dvou měst, zatímco u čtyř měst nebylo hledání lokality klasifikováno. 

Současně bylo převážně odmítnuto tvrzení e) "V místě jsou volné budovy, které by byly 

vhodné pro holubníky" a tvrzení d) "Vandalismus ohrožuje objekt(y)" (11, resp. 10 měst s 

odmítnutím). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zádná vhodná místa

Divoká hnízdiste

Prílis málo/zádný placený personál

Chybející podpora ze strany mesta

Divoké krmení (u holubníku)

Chybející financování (obecne)

Odmítnutí stanoviste obyvateli

Vandalismus, násilí na zvíratech

Nejasný koncept (málo/zádný holubník)

  Poskození zpusobená div. zvíraty
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Obr. 9 Údaje k umístění holubníků 

 
Obr. 9: Hodnocení kritéria umístění z 22 měst; kumulativní hodnocení výroků a - e v abecedním pořadí měst; 
údaje „zcela souhlasím/ nesouhlasím“ obdržely 2 popř. -2 body. „spíše souhlasím / spíše nesouhlasím obdržely 
1 popř. -1. Hodnoty jsou znázorněné šířkou sekcí lišty. Všechny hodnoty byly sečteny, zatímco „částečně / 
částečně, žádná informace (n/a)“ obdržely 0 a jsou na řádku 0. 
 

K obr. 9: 

Výroky: 

a) Zřízené holubníky se nacházejí na předem identifikovaných hotspotech. 

b) Stanoviště holubníků jsou dobře zvolena. 

c) Je obtížné najít vhodné stanoviště pro holubník. 

d) Vandalismus ohrožuje zařízení. 

e) Na místě existují volné budovy, které by byly vhodné pro holubníky. 

   

 

Odmítnutí

Cástecne/cástecne. N/A

Souhlas

Výroky (* uvedny pod obrázkem)

Názvy mest s uvedením zúcastnené skupiny

Úcast prostrednictvím skupiny (1-4)

(1) Soukromé osoby

(3) spolek na ochranu zvírat

(2) Vet. - úrad na ochranu porádku, úrady

(4) Jiné (iniciativy mestských holubu, AG, N/A)

* Strední hodn.na zákl.vícecetných 
   zmínek
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2.1.4. Faktor financování 

 

Otázky týkající se financování projektu byly zodpovězeny ve 20 dotaznících ze 17 měst. U 

sedmi ze 17 měst bylo uvedeno, že financování zajišťuje převážně (z 80 % nebo více) obec 

(Cáchy, Ditzingen, Karlsruhe, Mnichov, Norderstedt, Tübingen, Wiesbaden). U dvou měst 

(Hanau, Lüneburg) byl podíl obce a sdružení na ochranu zvířat podobný. 

 

V případě šesti měst byly spolky na ochranu zvířat, soukromé osoby a dárci klasifikováni jako 

subjekty, které se primárně podílejí na financování.  

U dalších tří měst bylo navíc uvedeno převzetí nákladů na výstavbu a pořízení holubníků nebo 

jiných nákladů obcí (Bielefeld, Hanau, Lüneburg). 

 

Dané výroky o financování projektu byly hodnoceny u 16 měst, viz obr. 10. Deset měst (spíše) 

souhlasilo s výrokem, že finanční odpovědnost za projekt je většinou jasně upravena (a).  

 

U šesti měst byl výrok b) "Úroveň financování je v současné době dostatečná" hodnocen jako 

(spíše) pravdivý, zatímco pět měst s ním (spíše) nesouhlasilo.  

 

Pět měst (spíše) souhlasilo s tvrzením c) "Financování je zajištěno na několik příštích let", 

zatímco stejný počet měst (spíše) s tímto tvrzením nesouhlasil.  

 

U devíti z 16 měst bylo tvrzení d) "Vzhledem k finanční situaci je projekt ohrožen" (spíše) 

odmítnuto. U dvou měst (Kaiserslautern, Paderborn) však toto tvrzení (spíše) platilo.  

 

Následující obrázek také zachycuje, které subjekty se podílejí na financování projektu. Za 

tímto účelem byly označeny ty subjekty, jejichž podíl na financování představoval 30 až 100 

%. Součástí této otázky byl posuvník, kterým mohli respondenti pohybovat podle podílu 

financování zúčastněných subjektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Obr. 10: Údaje k financování projektu 

 
Obr. 10: Údaje o financování projektu ze 16 měst; kumulativní hodnocení výroků a - d v abecedním pořadí 
měst; údaje „zcela souhlasím/ nesouhlasím“ obdržely 2 popř. -2 body. „spíše souhlasím / spíše nesouhlasím 
obdržely 1 popř. -1. Hodnoty jsou znázorněné šířkou sekcí lišty. Všechny hodnoty byly sečteny, zatímco 
„částečně / částečně, žádná informace (n/a)“ obdržely 0 a jsou na řádku 0. 
 

K obr. 10: 

Výroky: 

a) Finanční odpovědnost je jasně upravena. 

b) Výše financování je aktuálně dostatečná. 

c) Financování je na příští roky zajištěno. 

d) Projekt je ohrožen kvůli finanční situaci. 

 

Odmítnutí

cástecne, N/A

Souhlas

Výroky (* uvedené pod obrázkem)

Názvy mest z uvedením zúcastnené skupiny a podílejících se na financování

Úcast prostrednictvím zúcastnené skupiny (1-4)

(1) Soukromé osoby

(3) Spolky na ochranu zvírat

(2) Vet. - úrad na ochranu porádku, úrad

(4) Jiné (iniciativy mestských holubu, AG, N/A

* Strední hodn.na zákl.vícecetných 
   zmínek

Cástecne nebo plne financováno prostrednictvím:

Zádné údaje

Spolky na ochranu zvírat

Obec

Jiné (dary, sponzoring, svaz 
         chovatelů)

Soukromé osoby

(Aktéri s podílem od 30 do 100% na financování)
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2.2. Praktická realizace na místě 

 

2.2.1. Koordinace a dohled nad projektem 

 

Až 30 dotazníků z 24 měst obsahovalo informace o koordinaci a dohledu nad městskými 

holubníky. Odpovědi na otázku, kteří aktéři se podílejí na plánování/organizaci/dohledu nad 

projektem byly bez zohlednění duplicitních odpovědí uvedeny na obrázku 11. 

 

V 19 městech byla uvedena účast spolků na ochranu zvířat a/nebo městských iniciativ nebo 

pracovních holubích skupin. Účast úřadů nebo obce byla uvedena u dvanácti měst. V osmi 

městech jsou navíc zapojeny soukromé osoby, k čemuž jsou počítání i "dobrovolníci", pokud 

byli dodatečně uvedeni v otevřeném vstupním poli.  

 

Ve čtyřech městech byli jmenováni další aktéři, jako nadace, ochránci zvířat, sdružení na 

ochranu přírody nebo podnik, kteří byli zařazeni do kategorie "ostatní". Kromě toho se v 

jednom městě účastnil komerční poskytovatel. 

 

 

Obr. 11: Kteří aktéři se podílejí na plánování/organizaci/dohledu nad projektem 

 
Obr. 11: Údaje o účasti na projektu městských holubů z 24 měst. 
 

V následujících 14 městech byla otázka, zda obec podporuje organizaci projektu, rovněž 

zodpovězena (částečně) kladně: Cáchy, Augsburg, Bielefeld, Ditzingen, Drážďany, 

Düsseldorf, Hanau, Karlsruhe, Lüneburg, Marl, Mnichov, Norderstedt, Tübingen, Wiesbaden. 

 

V 16 městech bylo uvedeno, že ve městě existuje kontaktní osoba pro tento koncept. To je 

případ Cách, Augsburgu, Berlína, Burghausenu, Ditzingenu, Düsseldorfu, Essenu, Ingolstadtu, 

Kaiserslauternu, Karlsruhe, Marlu, Mnichova, Norderstedtu, Paderbornu, Tübingenu, 

Wiesbadenu. Ve třech dalších městech (Drážďany, Lüneburg, Pforzheim) bylo uvedeno, že 

kontaktní osoba je k dispozici částečně.  

 

Pocet zmínek

Spolky na ochranu zvírat a iniciativy 
                           mestských holubu

Mesto/úrad

Privátní

Jiné

Komercní poskytovatelé
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V 15 městech (resp. v 18 rozhovorech) bylo uvedeno, že občané jsou informováni o nakládání 

s městskými holuby. 

 

2.2.2. Praktická péče o holubníky 

 

Ve 13 městech byly poskytnuty informace o postupu výměny vajec v holubnících. Více než 

dvě třetiny uvedly, že všechna nalezená vejce byla vyměněna, viz obrázek 12. 

 

Obr. 12: Výměna vajec 

 
obr. 12:  Údaje o výměně vajec v řízených holubnících z 13 měst. 
 

U 14 měst byly poskytnuty informace o frekvenci výměny vajec. V pěti městech byla udána 

každodenní výměna vajec. Ostatní údaje se pohybovaly od výměny jednou až čtyřikrát týdně, 

viz obrázek 13. 

 

obr. 13: Jak častá je pravidelná výměna vajec 

 
Obr. 13: Údaje o frekvenci výměny vajec ze 14 měst.  
 

Na otázku, zda jsou holubi v holubnících krmeni, odpověděli všichni účastníci této otázky 

"ano". V osmi ze 16 měst bylo indikováno denní krmení, zbývající odpovědi byly dvakrát až 

šestkrát týdně, viz obrázek 14. 

 

Obr. 14: Krmí se v holubnících? Ano, …. 

 
obr. 14: Údaje o frekvenci krmení v holubnících ze 16 měst.  

 Vymenována jsou...

vsechna nalezená vejce

1-2 vejce za snusky

1 vejce ze snusky

denne

6x tydne

5x tydne

4x tydne

3x tydne

2x tydne

1x tydne

denne

6x tydne

5x tydne

4x tydne

3x tydne

2x tydne

1x tydne
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Informace o frekvenci rutinního, průběžného úklidu holubníků se značně lišily a pohybovaly se 

v rozmezí od každodenního až po méně než jednou měsíčně. Stejně tak se informace o 

základním úklidu pohybovaly od úklidu jednou týdně až po úklid jednou za půl roku nebo 

méně. Na otázku, jaká je optimální četnost kontrol holubníků, odpovídali respondenti "denně" 

až "dvakrát týdně". 

 

 

2.2.3 Aklimatizační fáze a holubi-vábničky  

 

Ve čtyřech z devíti měst bylo uvedeno, že se používají vábící holubi (Cáchy, Ditzingen, 

Drážďany, Paderborn). Ukázalo se, že je obsazeno < 1 až 10 % míst v holubníku holuby -  

vábničkami. U ostatních pěti měst, která o tom poskytla informace, bylo použití holubů-

vábniček odmítnuto. 

 

Na otázku, zda holubníky byly během aklimatizačního období uzavřeny, odpovědělo deset 

měst a většina z nich odpověděla kladně (n = 7). Jedná se o Cáchy, Ditzingen, Drážďany, 

Düsseldorf, Marl, Paderborn, Tübingen. Průměrná doba trvání tohoto procesu byla 32 dní a 

pohybovala se od 14 do maximálně 100 dní. Na druhou stranu ve třech městech (Bielefeld, 

Burghausen, Wiesbaden) bylo uvedeno, že během aklimatizační fáze nedošlo k uzavření 

holubníků. 

 

Na základě deseti rozhovorů, které zahrnovaly hodnocení průměrné délky aklimatizačního 

období holubů v holubnících, byla zjištěna průměrná hodnota doby aklimatizace šest měsíců. 

Tyto informace se pohybovaly v rozmezí 1-18 měsíců, přičemž nejčastěji se jednalo o tři 

měsíce (n = 4). 

 

 

3. Příklady z praxe 

 
Následující praktické příklady představují výběr projektů městských holubů, které poskytly 

detaily o stávajících holubnících a umožnily tak posoudit potenciál holubníků. Deset příkladů 

bylo převážně vnímáno jako úspěšné (viz obr. 7). Je třeba poznamenat, že existují také další 

úspěšné městské holubí projekty, jako např. v Buchenu pod vedením Viktora Wiese, autora 

knihy "Stadttauben im Griff"(4) (Holubníky pod kontrolou), který se však průzkumu nezúčastnil 

nebo poskytl méně podrobné informace. 

 

3.1. Příklad z praxe Cáchy      

Cáchy                                                            (257 tis. obyvatel,  160 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím Veterinární / regulační úřad / úřad 

Celkový počet holubů 2 500 (odhad) Zákaz krmení: ano 

Zavedení konceptu 1995 (Cášský model) Počet holubníků: 9 

Holubník 1 a 2 

Holubníky 3 až 6 

Holubníky 7 až 9 

Menší holubník 6-16 m2, místo pro cca 70 až 80 holubů 

Střední holubník 15-25 m2, místo pro 120 až 130 holubů 

Větší cca 30 m2, místo pro 200 až 250 holubů  

Celkový počet holubů ve 

všech holubnících 

1 200 – 1 500 (spočteno) 
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Cáchy                                                            (257 tis. obyvatel,  160 km2 městské plochy) 

Veřejná místa/ budovy: jaká 

další opatření byla až dosud, 

popř. aktuálně jsou 

používána při zacházení s 

holuby 

Před zavedením projektu v Cáchách byli holubi omráčeni, 

odchyceni a usmrceni. 

Které problémy významně 

ovlivňují úspěch projektu?  

V ojedinělých případech došlo k menšímu poškození 

holubníků vandalismem. Závažné byly překážky/sabotáže 

prací, způsobené ve dvou případech při přesídlení holubů do 

holubníků u příležitosti urbanistických opatření, které šly ruku 

v ruce s odstraňováním tradičních hnízdišť. 

Další informace o úspěchu Stížnosti na masivní výskyt holubů a s tím související  

znečištění v průběhu let značně poklesly. Přijetí postupu 

obyvatelstvem v rámci cášského projektu holubů se již ukázal 

v počáteční fázi.  

Přestože se všechny krmiče holubů nepodaří přesvědčit, aby 

od nelegálního krmení upustili, nepovolené krmení holubů se 

omezuje na jednotlivé případy "odolné vůči radám". 

Vyměněná vejce za rok Cca 6 000 ks/rok 

Odstraněný holubí trus ročně 10 000 kg 

Likvidace trusu Likvidace prostřednictvím domovního odpadu 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými 

holuby? 

Ano; se zahájením holubího projektu v Cáchách a v 

následujících letech se ve veřejnoprávních médiích objevily 

četné zprávy. Kromě toho byla někdejší mluvčí spolkové 

pracovní skupiny pro městské holuby a odpovědná členka 

místní pracovní skupiny pro městské holuby vždy k dispozici 

jako spojovací článek mezi správou a veřejností. 

Prostřednictvím těchto kontaktů byla v oblasti vztahů s 

veřejností vykonána cenná práce. 

Informace o financování 100% obec 

Informace o lokalitě Se zahájením realizace Cášského holubího projektu byly 

odsouhlaseny nezbytné rámcové podmínky a opatření také s 

odborem zdravotnictví i veterinárním úřadem. Na jedné 

straně nejsou zjevné vhodné lokality pro případnou výstavbu 

holubníků.   

Stavební úřad se podílel na plánování a výstavbě holubníků. 

V jednotlivých případech bylo nutné zapojení okresního 

úřadu jako orgánu památkové péče. 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/dohledu  

projektu? 

Spolek na ochranu zvířat, stavební úřad, veterinární úřad, 

úřad pro veřejný pořádek, dobrovolníci 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano; ve městě je kontaktní osoba pro koncept holubů. 

Kolik lidí se pravidelně stará 

o zařízení? 

9 osob 
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Cáchy                                                            (257 tis. obyvatel,  160 km2 městské plochy) 

Jaké problémy vznikají, co 

se týče obsluhy? 

Péče o holubníky se provádí v závislosti na umístění 

holubníků a individuálních možnostech obsluhy obvykle 

denně; v jednotlivých případech 3 - 4 krát týdně. Na druhou 

stranu nalezení odpovědných pracovníků pro stálou a 

spolehlivou péči o holubníky se považuje přinejmenším za ne 

bezproblémové. 

Výměna vajec Denně 

Další informace k péči o 

holuby na místě 

Kontrola zdravotního stavu holubů a nezbytné ošetření se 

uskutečňuje prostřednictvím obsluhy holubníku, podporované 

místním sdružením na ochranu zvířat jako spolupracujícím 

partnerem. 

Bylo během aklimatizace 

prováděno krmení? 

Ano. V prvních letech realizace Cášského holubího projektu 

bylo zřízeno několik kontrolovaných krmných stanic. Ty 

sloužily ke spojení hejn holubů žijících v příslušných 

lokalitách s cílem zřízení holubníku nebo připojení hejna k již 

existujícímu holubníku.  

Krmení výhradně pro krmení a také bez výměny snůšky je z 

lokálního hlediska ve smyslu projektu kontraproduktivní. 

Jaká opatření byla přijata k 

udržení holubů v 

holubnících? 

Během aklimatizační fáze byly kotce uzavřeny s malým 

počtem zvířat, popř. také s nasazenými zvířaty. V závislosti 

na aklimatizační fázi probíhalo uzavření holubníků až do 

narození prvních holoubat. 

Jak se reaguje na divoká 

hnízdiště mimo holubníky? 

Provádí se uzavírání hnízdišť - pokud možno - návazně na 

opatření v oblasti územního plánování a ve spolupráci s 

dalšími institucemi. Kromě toho poskytují dobrovolní 

spolupracovníci holubího projektu pomoc a podporu 

občanům, kteří hledají radu. 

Existují konkrétní plány na 

zřízení dalších holubníků? 

Ne, na jednu stranu nejsou vhodné lokality pro případnou 

výstavbu holubníků. Na druhou stranu nalezení odpovědných 

pracovníků pro nezbytnou stálou a spolehlivou péči o 

holubníky je považováno přinejmenším za ne 

neproblematické. 

Doplnění Zkušenosti ukázaly, že je možné holuby na holubníky 

navyknout a připoutat je k nim. Tím se redukuje přítomnost 

holubů na veřejných prostranstvích, na budovách apod., což 

může snížit znečištění fasád a veřejných prostranství. 

Stížnosti na masový výskyt holubů, popř. s tím související 

znečištění v průběhu let značně poklesly. 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata? 

Podpora spočívající alespoň v dočasném převzetí a péči o 

postižené holubi probíhá v rámci možností dobrovolníky 

projektu a místním sdružením na ochranu zvířat jako 

partnerem projektu. 
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3.2. Příklad z praxe Augsburg 

Augsburg                                                         (296 tis. obyvatel,  147 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím Spolek na ochranu zvířat 

Hotspot č. 1 100 holubů, Hlavní nádraží (odhad)  

Hotspot č. 2 120 holubů, Jakobská brána (odhad) 

Hotspot č. 3  200 holubů, Schwabencenter (odhad) 

Kolik holubníků by bylo potřeba? 18 Zákaz krmení:  Ne 

Zavedení konceptu 1996 (Augsburský model) Počet holubníků: 12 

Holubník č. 1  Pozemní holubník (přestavěná dřevěná chata), zvířecí 

útulek, 93 holubů  (spočteno) 

Holubník č. 2 Půda, městské řeznictví, 80 holubů (odhad)  

Holubník č. 3 Půda, radnice, 160 holubů (odhad)  

Holubník č. 4 Půda, Sv. Ursula, 70 holubů (odhad) 

Holubník č. 5 Půda, vlakové nádraží Oberhauser, 130 holubů (odhad) 

Holubník č. 6 Půda, Červená brána, 60 holubů (odhad) 

Holubník č. 7 Parkovací dům, Uni, 180 holubů (odhad) 

Holubník č. 8 Holubí věž, Göggingen, 60 holubů (odhad) 

Holubník č. 9 Holubí věž, Schwabencenter, dosud nepřijato, místo pro 

60 holubů 

Holubník č. 10 Velká hala, firma, 160 holubů (odhad) 

Holubník č. 11 Radnice, Haunstetten, 130 holubů (odhad) 

Holubník č. 12 Na ploché střeše, Uni, 120 holubů (odhad) 

Celkový počet holubů ve všech 

holubnících 

1.100 holubů, odpovídá cca. 63 % holubů v oblasti města 

(odhad) 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé 

holubi? 

Ano; útulek pro zvířata, veterinární péče vlastního 

veterinárního lékaře 

Kolik okroužkovaných 

poštovních/chovných/svatebních 

holubů je nalezeno na území 

města každý rok? 

Cca 50 

 

Jaká další opatření byla dosud 

nebo jsou v současné době 

používána při řešení problémů s 

městskými holuby? 

Holubníky, sítě proti holubům a bodce 

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

Divoká hnízdiště, divoké krmení, dobrovolníci 

Jaký efekt má projekt s ohledem 

na holubí "ohniska" 

Zbylo jen několik holubích hotspotů 

Další údaje k úspěchu Pozitivní odezva obyvatel, zraněná zvířata už lidé 

nenechávají ležet, ale vozí je k nám. 

Vyměněná vejce za rok 2001:   2.500 

2002: 11.000 

2003: 13.000 

2004:   8.100 

2005: 6.500 

2006: 6.500 

2007: 5.800 

2008: 5.800 

od 2009: 

cca. 5.500-6.500 
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Augsburg                                                         (296 tis. obyvatel,  147 km2 městské plochy) 

Odstraněný holubí trus ročně 5.000 kg 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými holuby? 

Ano 

Informace o stanovišti Stanoviště je nejdůležitější bod holubího managementu 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Sdružení na ochranu zvířat, dobrovolníci 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano, v rámci konceptu holubů existuje ve městě 

kontaktní osoba. 

Kolik lidí obsluhuje zařízení 

pravidelně? 

8 osob 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním 

péče? 

Spolehlivost pečovatelů, svoz odpadu, rozvoz krmení 

Výměna vajec 3 x týdně; všechna nalezená vejce se vymění. 

Krmí se v holubnících? Ano, 3x týdně 

Jak často by se měly optimálně 

kontrolovat/obsluhovat 

holubníky? 

3x týdně 

Čištění 3x týdně, velké čištění 1x měsíčně 

V holubnících probíhá podávání gritu, péče veterinářů, kteří se vyznají v 

ptácích, vyšetření trusu každých 6 měsíců 

Probíhalo krmení ve fázi 

aklimatizace?  

Ano 

Kolik měsíců v průměru trvala 

aklimatizační fáze? 

18 měsíců 

Jaká další opatření probíhala 

k připoutání holubů 

k holubníku?  

Vhodné hnízdní misky; hnízdní prostory jsou 

polouzavřené. 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná 

krmiště? 

Ne 

Existují konkrétní plány na 

výstavbu dalších holubníků? 

Ne, protože je třeba najít vhodná místa. 

Počet holubů ve městě, kteří 

potřebují péči 

Průměrně 100 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata 

Veterinář, ošetřovatel zvířat 

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Vyhublost poštovních holubů, zaškrcení vlákny, 

paramyxovirózy 
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3.3. Příklad z praxe Bielefeld 

Bielefeld                                                          (334 tis. obyvatel,  258 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím Spolek na ochranu zvířat 

Celkový počet holubů Není známo, na několika místech probíhá sčítání 

Zákaz krmení Ne 

Hotspot č.1 500 holubů, na a kolem holubího vozu = v blízkosti 

hlavního nádraží (metoda počítání fotografií) 

Hotspot č.2 300 holubů, na Jahnském náměstí (spočteno) 

Zavedení konceptu 2004 (Augsburský/Cášský 

model) 

Počet holubníků: 1 

Holubník č. 1  Stavební přívěs, 80 hnízdišť, 300 holubů (odhad) 

Celkový počet holubů ve všech 

holubnících 

160 (metoda počítání z fotografie) 

Počítalo se s přílivem dalších 

městských holubů? 

Ne 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé 

holubi? 

Ne 

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla nebo 

jsou v současné době  

používána k řešení městských 

holubů? 

Hlavně odrazování sítěmi a hroty 

Které problémy mají zásadní 

vliv na úspěch projektu? 

V průběhu let (holubník se mimo jiné stěhoval) se objevily 

nejrůznější rušivé faktory (kuny, opraváři v holubníku, 

vloupání, nerozumný krmič v okolí atd.) - v současné 

době, zejména na předchozím 1. místě je 

holubník/stavební přívěs příliš malý pro počet holubů v 

okolí. 

Jaký efekt má projekt s 

ohledem na holubí "ohniska" 

Holubi jsou vázáni na jeden holubník, v jedné z hlavních 

pěších zón je holubů méně. 

Další informace o úspěchu V průběhu let: jednoznačně pozitivnější odezva u 

populace 

Vyměněná vejce za rok  2019: 600 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými 

holuby? 

Ano 

Jednorázové náklady všech 

holubníků 

3.500 EUR  

Jednorázové náklady na 

zařízení 

   800 EUR 

Informace o financování Město uhradilo stavební a pořizovací náklady, ekologické 

služby poskytly 1 x nebo 2 x 500 € a vše ostatní financoval 

Spolek na ochranu zvířat Bielefeld a okolí 

Financování v budoucnosti Proběhla jednání o dalším holubníku, v této souvislosti se 

bude znovu projednávat také situace ohledně nákladů. 

Financování brobíhá prostrednictvím

Obce

Spolku na ochranu zvírat

Prepravní spolecnosti
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Bielefeld                                                          (334 tis. obyvatel,  258 km2 městské plochy) 

Existuje pojištění Žádné explicitně 

Informace o stanovišti Najít správná místa (budovy, pozemky) není snadné.  

Současný 2. zamýšlený holubník je umístěn v centru, 

takže rozhodnutí Rady se zdá být nevyhnutelné. Už 2 roky 

jsou  2-3 majitelé podniků, kteří by chtěli mít holubník ve 

své blízkosti. 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Spolek za ochranu zvířat, úřady 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Částečně, ve městě neexistuje žádná kontaktní osoba pro 

koncept holubů. 

Kolik lidí obsluhuje pravidelně 

holubník? 

10 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním 

péče? 

Zatímco před lety bylo téměř nemožné získat 

dobrovolníky, už asi 3 roky zažíváme skutečný obrat: 

Dobrovolně se nám hlásí stále více mladších lidí, kteří jsou 

navíc velmi ochotní se učit a starat se nejen o holubníky, 

ale i o holuby v nouzi. 

Výměna vajec Denně; při tom jsou vyměněna až 2 vejce na snůšku 

Krmí se v holubníku? Ano, denně 

Jak často by se měly 

optimálně kontrolovat / 

obsluhovat holubníky? 

4x týdně 

V holubnících probíhá podávání gritu, zajištění napáječek, doplňování minerálů a 

vitamínů 

Probíhalo krmení ve fázi 

aklimatizace? 

Ano; z důvodu přesunu z holubníku na střeše 

vícepodlažního parkoviště do stavebního přívěsu na 

trávníku: žádné pevné časy krmení, množství neznámé 

Byli nasazeni holubi-vábničky? Ne 

Probíhá uzavření holubníku? Ne 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná 

krmiště? 

Ano, přitom se nevyměňují žádná vejce 

Byla/ jsou v rámci projektu 

cíleně uzavřena divoká 

hnízdiště? 

Částečně 

Existují konkrétní plány na 

zřízení dalšího holubníku? 

Ano, plánuje se další holubník. Vybraná lokalita je však 

umístěna tak centrálně, že se na tom ještě bude muset 

zapracovat prostřednictvím médií a v politických kruzích. 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata? 

Dobrovolníci z holubí skupiny jsou sami velmi aktivní,  

zapojen je také útulek pro zvířata (holubník a odborná 

péče/chov).  

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Zranění, podvýživa, paraziti, zaškrcené nohy 
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3.4. Příklad z praxe Ditzingen 

Ditzingen                                                          (24.400 obyvatel,  30 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím: Spolek na ochranu zvířat (2 účastníci) 

Celkový počet holubů 450 (odhad) Zákaz krmení: ano, od 2017  

Hotspot č. 1 150 holubů, holubník na nádraží (sečteno) 

Hotspot č. 2 50 holubů, holubí věž, Hirschlanderova ul. (sečteno) 

Hotspot č. 3 80 holubů, náměstí před radnicí (odhad) 

Hotspot č. 4 170 holubů, hejna na polích, vně (odhad) 

Kolik holubníků by bylo třeba? Celkem 3 holubníky 

Kolik okroužkovaných 

poštovních/chovných/svatebních 

holubů je nalezeno na území 

města každý rok? 

20 - 30 

Zavedení konceptu 2013 popř. 2017 

(Augsburský model) 

Počet holubníků: 2 

Počet holubů ve všech holubnících 

celkem 

Celkem 200 holubů v obou holubnících 

Byl započítán příliv dalších 

městských holubů? 

Ano, při plánování holubníku byl započítán příliv cca 25% 

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla nebo jsou 

v současné době  

používána k řešení městských 

holubů? 

Krmné místo k přilákání, 

krmné košíky k ukázání 

cesty k holubníků, 

bohužel obojí s malým 

úspěchem 

Veřejná prostranství: napájení 

ve výklenku v památkově 

chráněné části staré radnice, 

7 holubů odchyceno a 

následně přemístěno, žádná 

další zvířata nepřišla. 

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

Přikrmování lidmi ve městě, také soukromými osobami 

na soukromých balkonech, neúplné uzavření prázdných 

budov, což holubům umožňuje nerušené hnízdění 

(divoká hnízdiště) 

Jaký účinek má projekt ohledně 

holubích „ohnisek“?  

Holubník a věž drží 

holuby na místě, ale 

hotspot v centru města 

se zdá nedosažitelný. 

Hotspot na radničním nádvoří 

přidělává hodně práce a 

způsobuje nespokojenost. 

Další údaje o úspěchu Obyvatelé nové zástavby, kde se drželi holubi pod 

fotovoltaickým zařízením, jsou spokojeni, všichni holubi  

se přesunuly do věže. 

Nové nádraží je postaveno tak, aby se holubi nemohli 

příliš rozmnožovat, holubník vedle nabízí krmení a klid, 

takže vejce lze snadno vyměnit.  

Na určených místech, kde je možné vyměnit vejce, se 

vně nenachází už žádný holubí trus a počet holubů 

zůstává konstantní. 

Vyměněná vejce za rok  2017: ca. 200 a 88 

2018: 378 a 276 

2019: 479 a 399 

2020: ještě chybí 

Likvidace holubího trusu 5 osob v malých skupinách; odstraňuje se nejen trus, ale 

také noviny v kotcích a stelivo na podlaze. 
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Ditzingen                                                          (24.400 obyvatel,  30 km2 městské plochy) 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými holuby? 

Ano; na webových stránkách spolku na ochranu zvířat 

Jednorázové stavební náklady na 

všechny holubníky  

Celkem cca. 75.000 – 100.000 € 

Provozní náklady na údržbu ve 

všech holubnících (měsíčně) 

70 – 75 € 

Údaje o financování Zhruba 95 % prostřednictvím obce, zbytek 

prostřednictvím darů a sdružení na ochranu zvířat; 

současné financování je skvělé a bude, doufejme,  

zachováno. 

Existuje pojištění? Ano; Klubové a skupinové havarijní pojištění a profesní 

(pro obsluhu holubníku a věže) 

Údaje o stanovišti Krmení je možné pouze 

tam, kde lze snadno 

vyměnit vejce. Musí to 

být provedeno bez 

jakéhokoli nebezpečí 

pro obsluhu. 

Musí být v dosahu jak pro 

holuby, tak pro pomocníky. Je 

výhodné, když se lze přiblížit k 

objektu co nejblíže, protože 

krmivo a stelivo se obtížně 

přepravují (25 kg pytle). 

Výměna vajec 4x týdně; vyměňují se všechna nalezená vejce. 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Spolek na ochranu zvířat, úřad 

Podporuje obec organizaci 

projektu?  

Ano; ve městě existuje kontaktní osoba pro holubí 

koncept. 

Kolik lidí obsluhuje pravidelně 

holubník? 

5 osob 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním péče? 

V tomto okamžiku žádné 

Krmí se v holubnících? Ano, 4x týdně 

Jak často by se měly optimálně 

kontrolovat / obsluhovat holubníky? 

4 x týdně 

Čištění holubníků Každý druhý týden (velký úklid 1x měsíčně) 

V holubnících probíhá Poskytování gritu, rutinní zdravotní prohlídka 

Kolik měsíců průměrně trvá fáze 

aklimatizace? 

12 měsíců  1 měsíc 

Jaká další opatření probíhala 

k připoutání holubů k holubníku? 

Stavba byla připravena pomocí 5 až 10 vábících holubů, 

kteří již předtím byli usazeni v domečku. Holubi, kteří 

měli být nalákáni, mohli už dříve dovnitř ke krmení. 

Potom byly holubníky na cca 30 dnů uzavřeny. 

Existují mimo holubníky 

nekontrolované, větší zdroje 

krmení, které ohrožují úspěch 

opatření? 

Ano; na to se reaguje další diskuzí o zákazu krmení, 

bohužel bez úspěchu. 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná krmiště? 

Ne 
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Ditzingen                                                          (24.400 obyvatel,  30 km2 městské plochy) 

Existují konkrétní plány na zřízení 

dalších holubníků? 

Ne, protože na nádvoří radnice není místo pro věž; 

s vedením města probíhají další jednání. 

Počet holubů ve městě, kteří 

potřebují péči 

Průměrně 20 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata? 

Ošetřovna (stará se také o holubník a věž); Cca. 20 m², 

možnost létání; péče veterinářky na místě; pak zpět k 

aklimatizaci v holubníku a ve věži 

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Zranění způsobená dravými ptáky, mláďata vypadlá z 

hnízda a "sbírána" veřejností, holubí hnízda, která musí 

být odstraněna z nevhodných míst. Zde holubi "pěstouni" 

přebírají další odchov mláďat. 

 

Holubník č. 1: Holubník na hlavním nádraží v Ditzingeru 

Plocha vnitřního prostoru 18 – 20 m2 Výška vnitřního prostoru: 

2,5m 

Otevření zařízení Září 2015 Počet hnízdišť: 100 

Aktuální počet holubů v zařízení 150 zvířat (sečteno) 

Počet vyměněných vajec Cca 300-350 /rok 

Další klíčová data Sezení s novinami a kartonovými tácky, elektřina k 

dispozici, voda k dispozici (o patro níže), výtah téměř 

nahoru, podestýlka a krmivo jsou velmi těžké, je nutný 

transport odpadu v plastových pytlích přes dům. 

Jednorázové zřizovací/stavební 

náklady 

37.000 až 50.000 EUR 

Provozní náklady 50-55 EUR / měs. (náklady na krmení) 

Prostor pro doplnění Město přebírá náklady, dobrovolníci prostřednictvím 

spolku 

 

Holubník č. 2: Holubí věž 

Plocha vnitřního prostoru 4 – 6 m2, výška věže 3 popř. 5 m 

Otevření zařízení Květen 2017 Počet hnízdišť: 50 

Aktuální počet holubů v zařízení 50 zvířat (sečteno) 

Počet vyměněných vajec 80 

Další klíčová data Kartonové tácky, hnízdní plochy nejsou čtvercové, 

elektřina je k dispozici, vodu je třeba vzít s sebou. 

Jednorázové zřizovací/stavební 

náklady 

45.000 až 50.000 EUR 

Provozní náklady 20-50 EUR (náklady na krmení, provozní náklady) 

 

 

3.5. Příklad z praxe Düsseldorf 

Düsseldorf                                                      (630.000 obyvatel,  217 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím: Spolek na ochranu zvířat 

Celkový počet holubů 10.000 Zákaz krmení: ano 
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Düsseldorf                                                      (630.000 obyvatel,  217 km2 městské plochy) 

Hotspot č. 1 Hlavní nádraží, cca 400 zvířat (odhad)  

Hotspot č. 2 Staré město, cca 300 zvířat (odhad) 

Hotspot č. 3 Nádraží Benrath, cca 200 zvířat (odhad) 

Hotspot č. 4 Kirchplatz, cca 120 zvířat (odhad) 

Hotspot č. 5 Stanice příměstských vlaků Bilk, cca 100 zvířat (odhad)  

Hotspot č. 6 Vnitřní město, cca 100 zvířat (odhad)  

Kolik holubníků by bylo třeba? Cca 25 holubníků 

Zavedení konceptu 2008 (Augsburský 

model) 

Počet holubníků: 7 

Holubníky č. 1-7 Dřevěné domy 5x; podkroví 1x; voliéra 1x 

Počet holubů ve všech holubnících 

celkem 

800 (Sečteno a odhad) 

Byl započítán příliv dalších 

městských holubů? 

Ne 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé holubi? 

Ano; zvířecí útulek Düsseldorf   

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

Divoká hnízdiště 

Jaký efekt má projekt s ohledem na 

holubí "ohniska" 

Stagnace/úbytek populace 

Další údaje k úspěchu Pozitivní odezva, lepší zdraví holubů 

Vyměněná vejce za rok  2017: cca 5.000; 2018: cca 5.200 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými holuby? 

Ano; existuje informační webová stránka, prostřednictvím 

plakátů/letáků 

Jednorázové stavební náklady na 

všechny holubníky 

70.000 €  

Jednorázové náklady na vybavení 

na všechny holubníky 

 4.000 € 

 
Provozní náklady na údržbu ve 

všech holubnících (měsíčně) 

 3.500 €  

Údaje o financování Financování je v současné době dostatečné, do 

budoucna nejsou patrné žádné problémy. 

Existuje pojištění? Ne 

Údaje ke stanovišti Naléhavě potřebujeme nová stanoviště 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Spolek na ochranu zvířat, úřad 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano; ve městě existuje kontaktní osoba pro holubí 

koncept. 

Financování probíhá prostrednictvím...

Spolek na ochranu zvírat

Sponzor



30 
 

Düsseldorf                                                      (630.000 obyvatel,  217 km2 městské plochy) 

Kolik lidí obsluhuje pravidelně 

holubník? 

3 osoby 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním péče? 

Žádné 

Výměna vajec 1x týdně; přitom jsou vyměněna všechna nalezená vejce 

Krmí se v holubnících? Ano; 4x týdně 

Jak často by se měly optimálně 

kontrolovat / obsluhovat holubníky? 

4x týdně 

Čištění holubníků 2x týdně; velký úklid: 1x měsíčně 

V holubnících probíhá podávání gritu, zajištění napáječek, podávání vitamínů, 

kroužkování holubů, běžné zdravotní prohlídky, péče  

veterinářů zaměřených na ptáky 

Probíhalo krmení ve fázi 

aklimatizace? 

Ano 

Kolik měsíců v průměru trvá fáze 

aklimatizace? 

3 měsíce 

Byli nasazeni vábící holubi? Ne 

Byly holubníky v době aklimatizace 

uzavřeny? 

Ano, na cca 30 dnů 

Jaká další opatření se uskutečnila 

k připoutání holubů k holubníkům? 

Krmení a voda 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná krmiště? 

Ne 

Existují konkrétní plány na zřízení 

dalších holubníků? 

Ano, jsou plánovány další dva holubníky. 

Doplnění Spolupráce s dalšími organizacemi na odborné bázi; 

práce na dalším řešení: sterilizace holubů 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata? 

Zvířata do útulku přivážejí záchranné služby, soukromé 

osoby, spolupracovníci. 

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Zranění, nemoci, hlad 

 

 

 

3.6. Příklad z praxe Hanauer Hafen 

Hanauer Hafen        (Pilotní projekt; město Hanau: 98.000 obyv., 77 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím: Spolek na ochranu zvířat Hanau a okolí 

Celkový počet holubů Několik tisíc Zákaz krmení: ano, od 2015 

Kolik holubníků by bylo třeba? K úplnému vyřešení problému by bylo zapotřebí mnoha 

holubníků. 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé 

holubi? 

Ne 
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Hanauer Hafen        (Pilotní projekt; město Hanau: 98.000 obyv., 77 km2 městské plochy) 

Kolik okroužkovaných 

poštovních/chovných/svatebních 

holubů je nalezeno na území 

města každý rok? 

Mnoho 

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla nebo 

jsou v současné době používána 

k řešení městských holubů? 

Představení koncepce holubů spolkem 

Tierschutzverein Hanau und Umgebung e.V. 2011.  

Založení holubníku v přístavu Hanau jako "pilotní" od 

roku 2012 (říjen). 

Holubník Přístav Hanau 

Zahájení provozu zařízení Říjen 2012 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Tierschutzverein Hanau und Umgebung e.V., Úřady, 

Hanau Hafen GmbH 

Údaje o financování Podporováno obcí a sdružením na ochranu zvířat a 

částečně také dobrovolnictví a dary 

Jednorázové stavební náklady 20.000 € 

Běžné náklady na údržbu 

(měsíčně) 

➢ 125 €  

Náklady na zdravotní prohlídku alespoň jednou ročně, 

náklady ponese Hanau Hafen/Tierschutzverein Hanau 

und Umgebung e.V. 

Byl započítán příliv dalších 

městských holubů? 

Ano, předem bylo počítáno s 275 holuby; Celkem bylo 

plánováno místo pro 300 zvířat. 

Aktuální počet holubů v zařízení  2012: 275 (spočteno)  2018: 133 (spočteno) 

2013: 275 (spočteno)  2019: 123 (spočteno) 

2014: 215 (spočteno)  

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

Jen málo dobrovolníků je ochotno poskytovat podporu 

trvale a denně. V přístavu existují krmná místa, kterým 

nelze zabránit; na úspěšnost mají vliv možnosti 

hnízdění. 

Jaký účinek má projekt ohledně 

holubích „ohnisek“? 

Přístav Hanau: Silně klesající vývoj populace holubů, 

od roku 2011 se populace snížila o více než polovinu 

výchozího stavu! 

Další údaje k úspěchu Větší čistota a výrazně méně zvířat v oblasti přístavu  

Vyměněná vejce za rok  2019: 224 

Výměna vajec Denně; polovina snesených vajec 

Krmí se v holubníku? Ano; denně 

Úklid holubníků Denně 

Odstraňování holubího trusu Denní odstraňování trusu v holubníku přístav Hanau; 

odstranění s domovním odpadem, popř. využití v zahradě. 

Kolik měsíců v průměru trvá fáze 

aklimatizace? 

První hnízdní aktivita již po 7 měsících; po 9 měsících 

pak první snůška; až 10 párů v prvním roce (trvá 

obvykle 2-3 roky) 
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Hanauer Hafen        (Pilotní projekt; město Hanau: 98.000 obyv., 77 km2 městské plochy) 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná 

krmiště? 

Ne; tolerance krmení holubů na náměstí Kanaltorplatz v 

Hanau (plánované místo pro holubník v centru Hanau) 

Existují konkrétní plány pro 

zřízení dalších holubníků? 

Čekalo se na dlouhodobé výsledky pilotního projektu 

v přístavu Hanau, než bylo rozhodnuto o holubníku v 

Hanau City (plánování trvá velmi dlouho). Od roku 2011 

probíhá kontakt s odpovědnými osobami města Hanau 

a spolkem Tierschutzverein Hanau und Umgebung e.V. 

za účelem vytvoření celkové koncepce. 

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Roztažené nohy při narození 

 

 

3.7. Příklad z praxe Marl 

Marl                                                                    (84.000 obyvatel,  88 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím: Spolek na ochranu zvířat 

Celkový počet holubů 500 (sečteno, odhady) Zákaz krmení: ano 

Hotspot č. 1 Centrum Marler Stern 

Hotspot č. 2 Arkády Marl-Hüls, bývalý důl Auguste Viktoria 

Hotspot č. 3 Bergstrasse Marl 

Kolik holubníků by bylo třeba? 3 

Zavedení konceptu 2019 (Augsburgský 

model) 

Počet holubníků: 1 

Holubník Mobilní holubník, 3 x 6 m, cca 120 sezení, 30 hnízdních 

budek, v současnosti cca 70-80 holubů 

Celkový počet holubů ve všech 

holubnících 

215 (spočítáno a odhady) 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé 

holubi? 

Ano, spolek Stadttauben Marl e.V. pečuje o voliéru   

a dvě ošetřovací stanice: zahradní domek přestavěný na 

voliéru, 28 míst k sezení, 12 hnízdních budek pro 35 holubů. 

Kolik okroužkovaných 

poštovních/chovných/svatebních 

holubů je nalezeno na území 

města každý rok? 

Zajistili jsme 14 kroužkovaných závodních holubů, 8 

plemenných holubů a 3 svatební holuby. 

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla nebo 

jsou v současné době 

používána k řešení městských 

holubů? 

Nasazení dravců, hroty a sítě 

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

divoká hnízdiště (žádná podpora ze strany obce na řešení 

tohoto problému), nedostatek finančních prostředků, protože 

vše existuje na základě darů, nedostatek zaměstnanců 

(podpora dobrovolníků končí tam, kde začíná práce). 
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Marl                                                                    (84.000 obyvatel,  88 km2 městské plochy) 

Jaký účinek má projekt ohledně 

holubích „ohnisek“? 

Holubník je umístěn v ohnisku a je dobře přijímán. Starají se 

zde asi o 200 holubů. 

Další údaje o úspěchu Pozitivní reakce obyvatelstva.  

Lidé z okolí holubníku s námi hovoří o situaci holubů a 

žádají nás o informace o projektu. Děkují nám za to, že 

jsme holubům umožnili život vhodný pro daný druh s 

potravou vhodnou pro daný druh. 

Vyměněná vejce za rok  2019: 245; 2020: 448 

Odstraňování holubího trusu 120 € ročně; popelnice  

cca 60 € likvidace odpadu (papír na hnízda) 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými holuby? 

Ano; existuje informační webová stránka, prostřednictvím 

plakátů/letáků 

Jednorázové stavební náklady 

všech holubníků celkem 

10.500 € 

Jednorázové náklady na 

vybavení všech holubníků 

1.420 € 

Běžné provozní náklady 

(měsíčně) 

540 € 

Údaje k financování Projekt je financován výhradně z darů a členských 

příspěvků 

Financování v budoucnu Viz výše. Obce by měly projekt podpořit  

(např. spolupráce s úřadem práce, úřadem pro mládež). 

Existuje pojištění? Pojištění odpovědnosti aktivních dobrovolných členů. 

Údaje ke stanovišti Bylo velmi obtížné najít místo. Nikdo nechtěl mít holubník na 

očích. Ideální řešení by bylo na parkovišti EKZ Marler Stern, 

tak bychom měli v dosahu všechny holuby v okolí 

nákupního centra, ale to se nepodařilo kvůli postoji majitele 

a obyvatel přilehlého obytného domu. 

Současné umístění je holuby dobře přijímáno. 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Spolek na ochranu zvířat 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano; ve městě existuje kontaktní osoba pro koncept holubů. 

Kolik lidí obsluhuje pravidelně 

holubník? 

1 osoba 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním 

péče? 

Motivace, jakmile se jedná o aktivní dobrovolnictví, obvykle 

po velmi krátké době končí. 

Výměna vajec 1x týdně 

Krmí se v holubníku? Ano, denně 

Jak často by se měly optimálně 

kontrolovat / obsluhovat 

holubníky? 

Denně  

Úklid holubníků Denně; velký úklid 1x za půl roku 
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Marl                                                                    (84.000 obyvatel,  88 km2 městské plochy) 

V holubnících probíhá Poskytnutí gritu, zajištění pítek, podávání minerálů a 

vitamínů, kroužkování holubů, běžná zdravotní kontrola, 

péče veterináře, který se vyzná v ptácích, očkování proti 

PMV (jakmile se holubi přestěhují z náhradního místa péče 

do holubníku) 

Probíhalo krmení ve fázi 

aklimatizace? 

Ano; 10:00, cca 10 kilo krmení pro holuby se zajištěním 

jednoho krmného žlabu pro opozdilce 

Byly holubníky v době 

aklimatizace uzavřeny? 

Ano, na cca 30 dnů 

Kolik měsíců v průměru trvá 

fáze aklimatizace? 

3 měsíce 

Jaká další opatření se 

uskutečnila k připoutání holubů 

k holubníkům? 

První páry mohly vychovat potomstvo, aby přijaly holubník 

jako bezpečné místo.  

Existují mimo holubníky 

nekontrolované, větší zdroje 

krmení, které ohrožují úspěch 

opatření? 

Ne 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná 

krmiště? 

Ne 

Byla/ jsou divoká hnízdiště 

v rámci projektu cíleně 

uzavřena? 

Ne 

 

Holubník:  Mobilní holubník 

Plocha vnitřního prostoru 18 m² Výška vnitřního prostoru 2,2 m 

Zahájení provozu zařízení 2.2.2019 Počet míst k hnízdění: 50 

Aktuální počet holubů v zařízení Cca 80 

Odstraněný trus za rok  Množství trusu nezjištěno 

Další klíčové údaje Elektřina je k dispozici. Voda k čištění se přivádí do nádrže 

na vodu. Krmítka a napáječky mohou být čištěny odděleně. 

Do budoucna se plánuje žádost o výstavbu studny. 

Jednorázové zřizovací/stavební 

náklady 

11.420 € 

Běžné provozní náklady 

… z toho krmení 

… z toho další náklady 

540 € (měsíčně) 

420 € (měsíčně) 

120 € (měsíčně) 

Existují konkrétní plány na 

zřízení dalších holubníků? 

Ne, problém představuje financování a nedostatek 

personálu 
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3.8. Příklad z praxe Norderstedt 

Norderstedt                                                       (80.000 obyvatel,  58 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím: Veterinární úřad a Úřad veřejného pořádku/Úřad 

Celkový počet holubů 250 (vágní spočtení 

letících holubů) 

Zákaz krmení: ne 

Hotspot č. 1 200, Herold Center, metoda neznámá 

Hotspot č. 2 30, radnice, vágní spočtení letících holubů 

Hotspot č. 3 20, Harksheider Markt, vágní spočtení letících holubů 

Zavedení konceptu 2019 (Augsburgský model) 

Počet holubníků 1 (přestavěný námořní kontejner, 138 hnízdišť, aktuálně 0 

holubů v holubníku, protože je stále ve výstavbě) 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé 

holubi? 

Ano; Provozovatel neznámý; Kompetentní kooperační partner v 

Hamburku 

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla 

nebo jsou v současné době 

používána k řešení 

městských holubů? 

Rušící zařízení, dříve hroty, jsou částečně stále přítomny, dnes 

se používají pouze sítě, mříže a šikmé plachty.  

Neznámí zaměstnanci města několik let umisťovali cedule se 

zákazem krmení bez právního podkladu, ty nechal příslušný 

úřad odstranit. 

Které problémy mají zásadní 

vliv na úspěch projektu? 

Nenávist k holubům (slovní a fyzické útoky na obsluhu,  

usmrcování holubů násilím nebo jedem na krysy, bránění v  

plánování holubníku, odmítnutí spolupráce);  

Obtíže při hledání místa a náboru pečovatelů. 

Jaký účinek má projekt na  

holubí „ohniska“? 

Méně stížností občanů, čistější venkovní restaurace a školní 

dvory prostřednictvím odklonění krmení, méně utrpení zvířat 

poskytováním krmení + vody a lékařské péče, zkrátka: lepší 

životní podmínky pro lidi a městské holubi. 

Další údaje o úspěchu Už žádné soudní spory, žádné snižování nájemného, žádná 

nepravdivá prohlášení v místním tisku (přenašeči nemocí, 

zákaz krmení, snižování stavů stažením krmiva). 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými 

holuby? 

Ano; existuje informační webová stránka, prostřednictvím 

plakátů/letáků 

Likvidace holubího trusu Venku 200 €, uvnitř 

4.500 € 

 

Informace o financování Finanční prostředky 

schváleny 

Financování v budoucnosti Zabezpečené na základě 

smluvních závazků 

Existuje pojištění? Přes město je sjednáno 

pojištění odpovědnosti 

Holubník v novém přestavěném 20stopém zámořském kontejneru  

Plocha vnitřního prostoru 12,4 m² Výška vnitřního prostoru: 2,28m 

Zahájení provozu zařízení 2021 Počet hnízdních míst: 138 

Financování probíhá prostrednictvím

Mesto

Spolek na ochranu zvírat

Soukromé osoby

Jiné
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Norderstedt                                                       (80.000 obyvatel,  58 km2 městské plochy) 

Aktuální počet holubů v 

zařízení 

0 (ještě ve výstavbě) 

Byl započítán příliv dalších 

městských holubů? 

Ne, není místo  

Údaje ke stanovišti Přibližná poloha byla jasná od začátku. Hledání přesné polohy 

v místě výskytu holubů trvalo několik let.  

Nikdo nebyl ochoten nabídnout místo přes nabídku úhrady 

nákladů. Pouze hrozba soudního řízení a vytrvalost vedly k 

úspěchu. 

Další klíčová data Střídání hnízdišť (s poloviční zástěnou) a s tříbodovým 

upevněním, s ošetřovací stanicí 18 hnízdních výklenků. 

Připojení vody není technicky možné, ručně kanystrem, 

plánovaná elektrická přípojka, elektrické čidlo střešního okna, 

vedle vchodu/východu další 2 okna 

Jednorázové 

pořizovací/stavební náklady  

50.000 € 

Běžné provozní náklady 

… z toho krmení 

… z toho personální náklady 

… z toho zařízení 

950 € (měsíčně) 

200 € (měsíčně)  

700 € (měsíčně)  

  50 € (měsíčně) 

Doplnění - Hledání místa trvalo 2 roky 

- Stavební řízení trvalo 8 měsíců 

- Nutná smlouva s vlastníkem pozemku 

- Smlouva o péči s organizací na ochranu zvířat 

- Není možná spolupráce se zvířecím útulkem kvůli nedostatku 

personálu  

- Je lépe zvolit větší kontejner 

- Je lépe mít 2 vletové otvory kvůli dominantním samcům 

- Umístění na střeše je problematické z důvodu napojení na 

vodu, lepší by bylo uvnitř (bezmrazové) 

- Náklady na opravu nebo demontáž nejsou zahrnuty  

- Čištění okolí 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Spolek na ochranu zvířat, soukromé osoby, město Norderstedt 

(nositel) 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano (nositel); ve městě existuje kontaktní osoba pro holubí 

koncept 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním 

péče? 

Pomluvy a útoky ze strany odpůrců holubů, obtížné hledání 

pečovatelů, obtížné hledání firem poskytujících pečovatele (z 

důvodu odpovědnosti/bezpečnosti) 

Výměna vajec Holubník je stále ve výstavbě, ale vejce byla již předtím několik 

let z přístupných hnízd vyměňována, počet neznámý. 

Krmí se v holubníku? Ano, 6x týdně 
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Norderstedt                                                       (80.000 obyvatel,  58 km2 městské plochy) 

Jak často by se měly 

optimálně kontrolovat / 

obsluhovat holubníky? 

6x týdně  

Úklid holubníků 6x týdně; velký úklid 1x měsíčně 

V holubnících probíhá Poskytování gritu, zajištění napáječek, péče veterinárních 

lékařů s odbornou způsobilostí pro ptáky. 

Existují mimo holubníky 

nekontrolované, větší zdroje 

krmení, které ohrožují 

úspěch opatření? 

Ne 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná 

krmiště? 

Ne 

Počet holubů ve městě  

vyžadujících péči 

cca 5; péče o zvířata probíhá takto: kontrola pečovateli, 

v případě potřeby návštěva veterináře, přijetí do soukromých 

pěstounských rodin nebo záchranné stanice 

Nejčastější zdravotní 

problémy městských holubů 

Zranění, otrava jedem na krysy (odpůrci holubů),  

oslabení poštovní holubi 

Existují konkrétní plány na 

zřízení dalších holubníků? 

Ne, není to nutné vzhledem k nízkému počtu, navíc  

není místo a peníze 

Doplnění Užitečné by bylo: 

- vzdělávání, tiskové zprávy, další informace na internetu 

- další soudní zákazy šíření nepravdivých informací, které 

podporují nenávist k holubům 

- odstranění hrotů a všeobecných zákazů krmení 

- vyjasnění povinností útulků pro zvířata ("městští holubi  

nejsou nalezená zvířata" – stejně jako zdivočelé kočky) 

- další výzkum údajných škod na budovách  

- městští holubi nejsou divoká zvířata, ne všichni holubi jsou 

městští holubi. 

Odhánění holubů velkými společnostmi pouze přesouvá 

problém na malé sousedy. 

Další problémy - Konflikty s odpůrci holubů: útoky nebo obtěžování  

ošetřovatelů, otrávení nebo ubití holubi.  

- dočasné zákazy krmení v oblastech s výskytem potkanů 

- neustálý boj proti předsudkům/nepravdám (přenašeči nemocí, 

létající krysy, nechte je vyhladovět, krmení vede k dalšímu 

množení, odmítnutí, bránění podpoře). 

- nepovolené odhazování zbytků potravy na zelených plochách 

(krmení potravou, která není vhodná pro daný druh). 
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3.9. Příklad z praxe Tübingen 

Tübingen                                            (90.000 obyvatel,  108 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím: Veterinární úřad a Úřad veřejného pořádku/Úřad 

Celkový počet holubů 264 (odhad počtu) Zákaz krmení: ano, od 2007 

Kolik holubníků by bylo třeba? 4 

Hotspot č. 1 Vnitřní město 

Hotspot č. 2 Vnější oblasti vnitřního města 

Hotspot č. 3 Nádraží 

Počet holubníků  4 (z toho 3 věže, 1 podkroví) 

Celkový počet holubů ve všech 

holubnících  

264 (odhad počtu) 

Byl započítán příliv dalších 

městských holubů? 

Ne 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé 

holubi? 

Ano; Spolek na ochranu zvířat  

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla nebo 

jsou v současné době používána 

k řešení městských holubů? 

Plašící zařízení na straně soukromníků, výměna snůšek v 

holubnících 

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

Ilegální krmení, divoká hnízdiště 

Jaký účinek má projekt na holubí 

„ohniska“? 

Lokality holubníků jsou vhodné, populace tím klesá; 

pozitivní odezva. 

Vyměněná vejce za rok 2019: 1.090 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými holuby? 

Ano; existuje informační webová stránka, prostřednictvím 

plakátů/letáků 

Jednorázové stavební náklady 

všech holubníků celkem 

200.000 € 

Informace o financování Prostřednictvím obce 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Spolek na ochranu zvířat, úřady, Nadace Gustava 

Wernera 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano; ve městě existuje kontaktní osoba pro holubí koncept 

Pravidelná obsluha holubníků  4 osoby 

Výměna vajec 1x týdně; všechna nalezená vejce jsou vyměněna 

Krmí se v holubníku? Ano, 5x týdně 

Jak často by se měly optimálně 

kontrolovat / obsluhovat 

holubníky? 

5x týdně 

Úklid holubníků 5x týdně 

V holubnících probíhá Podávání gritu/minerálů, zajištění pítek 

Probíhalo krmení ve fázi 

aklimatizace? 

ano 
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Tübingen                                            (90.000 obyvatel,  108 km2 městské plochy) 

Kolik měsíců v průměru trvá fáze 

aklimatizace? 

cca 3 měsíce 

Byli nasazeni vábící holubi? Ne 

Byly holubníky v době 

aklimatizace uzavřeny? 

Ano, na cca 7 dnů 

Existují mimo holubníky 

nekontrolované, větší zdroje 

krmení, které ohrožují úspěch 

opatření? 

Ano; reaguje se na to pokutami. 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná 

krmiště? 

Ne 

Byla/ jsou divoká hnízdiště 

v rámci projektu cíleně uzavřena? 

Ano 

Existují konkrétní plány na zřízení 

dalších holubníků? 

Ano, je plánován jeden další holubník 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata? 

Spolek na ochranu zvířat, soukromé osoby 

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Zranění 

Holubník v podkroví 

Plocha vnitřního prostoru 50m2 (výška vnitřního prostoru: 2,5m)  

Zahájení provozu zařízení 2007 Počet hnízdních míst: 150 boxů 

Doplnění Památkově chráněný kostel 

Holubí věž 1 

Výška vnitřního prostoru 2,5 m 

Zahájení provozu zařízení 2000 Počet hnízdních míst: 70 boxů 

Holubí věž 2 

Plocha vnitřního prostoru 70 m2 (výška vnitřního prostoru: 3 m) 

Zahájení provozu zařízení 2010 Počet hnízdních míst: 70 boxů 

Aktuální počet holubů v zařízení 40 holubů 

Holubí věž 3   (od ledna 2021) 

Plocha vnitřního prostoru 70 m2 Počet hnízdních míst: 70 boxů 

 

 

 

3.10. Příklad z praxe Wiesbaden 

Wiesbaden                                                    (291.000 obyvatel,  204 km2 městské plochy) 

Účast prostřednictvím Veterinární úřad a Úřad veřejného pořádku/Úřad 

Celkový počet holubů 3.933 (Stav říjen 2019, další sčítání říjen 2021) 
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Wiesbaden                                                    (291.000 obyvatel,  204 km2 městské plochy) 

Metoda sčítání/odhadu Jak je popsáno v příručce Management městských 

holubů (8). 4 sčítání v 8 ohniscích. Byl použit nejvyšší 

součet. 

V 11:00 hod, 11:45 hod, 15:00 hod a 15:45 hod. Výpočet: 

2.185 (8 ohnisek) + 1.639 (3/4 jako nehlášené údaje) + 

109 (5%  chyby při počítání) = 3.933 jedinců 

Ohnisko č. 1 870, železniční stanice včetně Herbert- u. 

Reisingeranlage, počítáno 

Ohnisko č. 2 467, přehrada Warmer (rybník a park), počítáno 

Ohnisko č. 3 251, Schwalbacherstr., Faulbrunnenplatz, počítáno 

Ohnisko č. 4 149, Luisenplatz, počítáno 

Ohnisko č. 5 153, Mauritiusplatz, Kirchgasse, počítáno 

Ohnisko č. 6 94, oblast Dern’sches, počítáno 

Ohnisko č. 7 91, Římská brána, počítáno 

Ohnisko č. 8 110, Kochbrunnenplatz, Langgasse, počítáno 

Kolik holubníků by bylo třeba? 20 Zákaz krmení: Ano 

Zavedení konceptu 2006 (Augsburský model) Počet holubníků: 4 

Celkový počet holubů ve všech 

holubnících 

Cca 706 (sečteno a odhad; odhadnuto přesně 18% 

celkového počtu) 

Je počítáno s přibytím dalších 

holubů? 

Ne 

Existuje centrální záchranná 

stanice pro zraněné/osiřelé holubi? 

Ne 

Veřejná místa/budovy:  

Jaká další opatření byla nebo jsou 

v současné době používána k 

řešení městských holubů? 

- Uzavření divokých hnízdišť 

- Výměna vajec na místech divokého hnízdění (v 

parkovacích domech, v prázdných budovách, v 

soukromých domech, např. na dvorech, balkonech atd.).  

- Pravidelné obchůzky po městě za účelem odstranění 

vláken, do kterých jsou zvířata zamotána nebo péče o 

zraněná zvířata. 

- Zákaz krmení (viz výše) 

Účinek: Snížení reprodukce, méně zraněných zvířat na 

ulicích 

Které problémy mají zásadní vliv 

na úspěch projektu? 

Příliš málo lokalit pro holubníky, divoké krmení po celém 

městě i v blízkosti holubníků, mnoho neobjevených nebo 

nepřístupných míst s divokým hnízděním 

Jaký účinek má projekt na 

holubí „ohniska“? 

Pokud lze v bezprostřední blízkosti ohniska vybudovat 

holubník, který je kapacitně schopen pojmout celé 

hejno na místě, pak lze zaznamenat výrazné odlehčení 

okolí. Bohužel v mnoha hotspotech se holubníky stavět 

nemohou, protože pro ně nejsou vhodná místa nebo je 

nelze využít, protože si to majitelé a nájemníci nepřejí. 

Mnohá parkoviště poskytují holubům z ohnisek dobré 

příležitosti k hnízdění. Stejně jako v holubnících se i 
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zde vejce vyměňují každý týden. Tím se snižuje 

reprodukce a utrpení nemocných holoubat. 

Další údaje k úspěchu Stále více občanů Wiesbadenu ví o projektu a nahlašuje 

zraněná zvířata nebo místa divokého hnízdění. Média 

pozitivně informují o holubnících, aktuálních problémech 

nebo tématech o holubech a o celém projektu. 

Vyměněná vejce za rok 2019: 460 

Odstraněný trus za rok cca 3.180 kg 

Likvidace holubího trusu Likvidace externí servisní společností: náklady  

cca 9 200 EUR ročně (za dodávku krmiva a likvidaci 

odpadu) 

Jsou občané informováni o 

nakládání s městskými holuby? 

Ano; informace na internetu 

Jednorázové stavební náklady 

všech holubníků celkem 

24.000 € 

Jednorázové náklady na vybavení 

všech holubníků 

8.000 € 

Běžné provozní náklady všech 

holubníků (měsíčně) 

3.175 €/ měsíc 

Informace o financování Obec (většinou), sdružení na ochranu zvířat, dary. Na 

projekt jsou v současné době poskytovány všechny 

potřebné finanční prostředky. 

Financování v budoucnu Těžko odhadnutelné kvůli Coroně. Pravděpodobně ale 

málo omezené. 

Údaje o stanovišti Existuje příliš málo míst pro holubníky. Málokdo je 

ochoten poskytnout místo. Na žádosti se buď vůbec 

nereaguje, nebo jsou zamítnuty. Ani u obecních budov 

nejsou téměř žádné možnosti. Majitelé domů se obávají 

snížení hodnoty a nájemného nebo jiných problémů s 

nájemníky. Nikdo, kdo nemá problém s holuby, nechce 

mít holubník s rizikem, že se mu do domu nahrne celé 

hejno holubů, včetně možného znečištění. Mnohé lokality 

také nejsou vhodné, protože jsou výškově nevýhodné, v 

blízkosti jsou solární elektrárny, hned vedle jsou venkovní 

restaurace nebo nejsou dostatečně v centru apod. 

Kteří aktéři se podílejí na 

plánování/organizaci/obsluze  

projektu? 

Úřady, spolek na ochranu zvířat 

Podporuje obec organizaci 

projektu? 

Ano; ve městě existuje kontaktní osoba pro holubí 

projekt. 

Kolik lidí pravidelně obsluhuje 

holubník  

2 osoby 

Jaké problémy vznikají v 

souvislosti s poskytováním péče? 

Nepřítomnost z důvodu nemoci, kterou musí pokrýt 

dobrovolníci. 

Výměna vajec 2x týdně, přitom jsou vyměněna všechna vejce. 
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Krmí se v holubnících? 2x týdně 

Jak často by se měly optimálně 

kontrolovat / obsluhovat holubníky? 

2x týdně 

Čištění holubníků 1x týdně; velký úklid 1x měsíčně 

V holubnících probíhá poskytování gritu, napáječek, minerálních a vitaminových 

doplňků, péče veterináře, který se vyzná v ptácích, slámy 

pro stavbu hnízda, písku jako podestýlky 

Krmí se ve fázi aklimatizace? Ano, nepravidelně, cca 5-25 kg 2x týdně 

Byli nasazeni vábící holubi? Ne 

Byly holubníky uzavřeny v období 

aklimatizace? 

Ne 

Kolik měsíců v průměru trvala fáze 

aklimatizace? 

Průměrně 6 měsíců 

Jaká další opatření se uskutečnila 

k připoutání holubů k holubníkům? 

Byl nabízen hnízdní materiál, světelné podmínky  

následně přizpůsobeny, nabízeny různé typy hnízdních 

buněk 

Existují mimo holubníky 

nekontrolované, větší zdroje 

krmení, které ohrožují úspěch 

opatření? 

Ano, reagujeme na to přesvědčovací a osvětovou prací  

a cílenými kontrolami městské policie. 

Existují mimo holubníky 

kontrolovaná/obsluhovaná krmiště? 

Ano, částečně s výměnou vajec. 

Byla/jsou divoká hnízdiště v rámci 

projektu cíleně uzavřena? 

Ano; mnoho divokých hnízdišť je nepřístupných nebo na 

soukromém pozemku; budovy ohrožené zřícením; 

nespolupracující majitelé domů; přístup se liší v závislosti 

na typu budovy a vlastnictví. Pokud je to možné, nejprve 

výměna vajec, pak čištění a zavírání. Pokud je to 

nevyhnutelné, pak záchrana a péče o mláďata s 

okamžitým uzavřením. Náklady zpravidla hradí majitelé 

domů. 

Počet holubů ve městě 

vyžadujících péči 

400 

Kolik okroužkovaných 

poštovních/chovných/svatebních 

holubů je nalezeno na území 

města každý rok? 

90 

Jak je zajištěna péče o 

zraněná/osiřelá zvířata? 

Občané mohou zraněná zvířata nahlásit hasičům. Hasiči 

pak zvířata převezou na veterinární kliniku 

specializovanou na ptáky. Alternativně se občané můžou 

obrátit na organizaci Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden 

e.V. (Pomoc městským holubům Mainz/Wiesbaden e.V.), 

která se dobrovolně stará o zvířata. 

Nejčastější zdravotní problémy 

městských holubů 

Virová a bakteriální onemocnění (kokcidie, trichomonády, 

jiné bakterie, PMV - paramyxovirus), kvasinkové infekce, 

zlomené končetiny, zaškrcení, vyhublá mláďata. 
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Existují konkrétní plány na zřízení 

dalších holubníků? 

Ano, je plánován další holubník. 

Holubník č. 1: Holubník v podkroví 

Plocha vnitřního prostoru 30 m2 Výška vnitřního prostoru: 2m 

Zahájení provozu zařízení 2017 Počet hnízdních míst:  50 

Aktuální počet holubů v zařízení 56 jednotlivých zvířat (počítáno na noční fotografii 

/fotopasti) 

Počet vyměněných vajec 2020: 90 

Množství odstraněného trusu 1.060 kg 

Další klíčová data Elektřina a voda k dispozici, sláma jako hnízdní materiál, 

písek jako Stelivo, méně místa pro hnízdní buňky kvůli 

šikmé střeše 

  
Holubník č. 1; Zdroj: Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden e.V 

Holubník č. 2: Holubník v podkroví 

Plocha vnitřního prostoru 18 m2 Výška vnitřního prostoru: 2m 

Zahájení provozu zařízení 2006 Počet hnízdních míst:  50 

Aktuální počet holubů v zařízení 250 jednotlivých zvířat (odhad) 

Počet vyměněných vajec 2020: 180 

Množství odstraněného trusu 1.060 kg 

Další klíčová data Elektřina a voda k dispozici, hnízdní materiál: sláma; 

podestýlka: písek; Holubník příliš malý pro počet zvířat 

(rozšíření není možné) 

Místo k doplnění Budova je památkově chráněna 
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Holubník č. 2; Zdroj: Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden e.V 

Holubník č. 3: Volně stojící holubník na ploché střeše 

Plocha vnitřního prostoru 28 m2 Výška vnitřního prostoru: 2m 

Zahájení provozu zařízení 2018 Počet hnízdních míst:     40 

Aktuální počet holubů v zařízení 200 jednotlivých zvířat (odhad) 

Počet vyměněných vajec 2020: 15 

Množství odstraněného trusu 530 kg 

Další klíčová data Voda a elektřina není k dispozici, sláma jako hnízdní 

materiál 

Místo k doplnění První úspěšné zahnízdění v holubníku až po dvou letech.  

Počet hnízdících ptáků a vyměněných vajec se zvyšuje. 

Znečištění v okolí holubníku vyžaduje dodatečné 

pravidelné čištění. Za tímto účelem byla najata další 

úklidová firma. 

 
Holubník č. 3; Zdroj: Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden e.V 

 

Holubník č. 4: Holubník v podkroví 

Plocha vnitřního prostoru 7 m2 Výška vnitřního prostoru: 1,8 m 
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Zahájení provozu zařízení Říjen 2017 Počet hnízdních míst:     25 

Aktuální počet holubů v zařízení 200 jednotlivých zvířat (odhad) 

Počet vyměněných vajec 2020: 176 

Množství odstraněného trusu 530 kg 

Další klíčová data Voda a elektřina nejsou k dispozici; hnízdní materiál: 

sláma; podestýlka: písek; holubník je zjevně příliš malý 

na počet holubů. 

Místo k doplnění Památkově chráněno 

 
Holubník č. 4; Zdroj: Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden e.V 

 

 

 

Diskuse 

 

1. Situace městských holubů 
 

1.1. Zdravotní problémy městských holubů 

 

Nejčastěji zmiňovaným zdravotním problémem městských holubů jsou infekční choroby. 

Stejně často byla zmiňována také "vyhublost/slabost". Je třeba poznamenat, že špatný 

celkový zdravotní stav a imunosuprese napomáhají infekčním onemocněním (18), a proto lze 

předpokládat, že oba uvedené zdravotní problémy spolu úzce souvisejí.  

 

Zranění jsou druhým nejčastěji zmiňovaným zdravotním problémem městských holubů a často 

jsou způsobena nehodami a nebezpečími vytvořenými lidmi, jako jsou např. odrazující 

zařízení, která jsou relevantní z hlediska ochrany zvířat, a proto jsou problematická (19, viz níže). 

Plašící zařízení, která prokazatelně neodrazují městské holuby nebo jsou vzhledem ke své 

povaze spojena s možným zraněním zvířat, musí být odmítnuta, aby nedošlo ke zranění 

městských holubů. V případě sítí a mříží musí být provedena a zdokumentována správná 

instalace, předchozí kontrola možného zachycení zvířat a pravidelná údržba. Při výběru 

vhodných odstrašujících systémů je nápomocné hodnocení komerčně dostupných systémů na 
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odhánění holubů z hlediska ochrany zvířat (19). Někdejší Spolkový institut pro ochranu zdraví 

spotřebitelů a veterinární medicínu (BgVV) stanovil kritéria pro instalaci systémů odpuzujících 

holuby v souladu s právy zvířat. (20) 

 

Dále se objevily zprávy o týrání zvířat, jako je střelba šipkami z foukačky nebo otrávení. Týrání 

zvířat je trestným činem (§ 17 zákona na ochranu zvířat). I vzhledem k diskutabilnímu 

trestnímu stíhání se však lze domnívat, že tato týrání jsou městským holubům pravidelně 

způsobována. 

 

 

1.2. Péče o městské holuby, kteří potřebují pomoc 

 

Na otázku ohledně existence centrálních záchranných stanic připadají tři čtvrtiny všech 

zmínek na městské iniciativy a sdružení na ochranu zvířat a soukromé osoby.  Péče o 

poraněná zvířata/zvířata, která potřebují pomoc, je většinou prováděna na dobrovolné bázi. 

Aby bylo možné zaručit vysokou kvalitu akutní péče s přihlédnutím k aspektům práva na 

ochranu zvířat, měla by být zřízena záchranná střediska pod dohledem odborného personálu. 

Zejména holubům, jejichž úplné uzdravení je sporné, musí být poskytnuty dlouhodobé 

možnosti pobytu způsobem odpovídajícím dobrým životním podmínkám zvířat. 

 

K tomu pro městské holuby  

"[...] platí zákon o ztraceném majetku. Jak stanoví BVerwG (21) (Spolkový správní soudní 

dvůr), má to "prakticky ochranný účinek na zvířata", protože obec musí plnit odpovídající 

povinnosti péče: podle § 2 č. 1 TierSchG (Zákon na ochranu zvířat) je povinna podle jejich 

druhu a potřeb "vhodně krmit, ošetřovat a pečovat o ně".   

- tvrdí Eisenhart v. Loeper. (22) 

 

Dále 

"[...] existují zákonné povinnosti obcí řešit trvalé problémy s tzv. městskými holuby způsobené 

člověkem.  

[...] Tyto povinnosti ochrany a chovu holubů podle zákona o dobrých životních podmínkách 

zvířat lze splnit pouze zavedením profesionálního systému sledování a řízení holubů".  

- uvádějí Dr. Christian Arleth a Dr. Jens Hübel ve svém právním stanovisku. (1) 

 

 

1.3. Zákazy krmení 

 

Ve většině měst platí dlouhodobé zákazy krmení. Podle studie z roku 1999 je trend vzestupný. 
(23) Účinnost zákazu krmení v obcích nebyla v tomto průzkumu zjišťována.  Avšak stav, kdy 

holubi jsou vyhublí a oslabení je způsoben nedostatkem vhodné potravy. Kromě toho mohou 

vznikat zranění v souvislosti s hledáním potravy i v důsledku nevhodné potravy. Ve městech 

se zákazem krmení bez managementu městských holubů jsou zvířata obvykle podvyživená a 

trpí silnými průjmy (hladový trus) (5). 

 

Protože však není možné kontrolovat populaci krmením bez výměny vajec, jsou řízené 

holubníky s krmením a výměnou vajec z pohledu sdružení Lidé za práva zvířat nejlepším 

řešením pro kvalitní a trvalou péči o městské holuby. (10) Výsledky průzkumu ukazují na jiném 
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místě (viz "Problémové oblasti", 2.1.2), že nepovolené krmení v okolí městských holubníků je 

vnímáno jako kontraproduktivní. Zejména v blízkosti holubníků je proto důležité holuby 

nepřikrmovat, s výjimkou případné aklimatizace, aby nedošlo k ohrožení vazby holubů k 

holubníku. 

 

 

1.4. Další opatření a jejich účinek 

 

Pokud jde o odpovědi týkající se dalších opatření při nakládání s městskými holuby, je třeba 

akceptovat, že kromě opatření ve vlastním slova smyslu jsou zahrnuty i individuální akce 

soukromých osob zaměřené proti městským holubům. 

 

Nejčastěji zmiňovaným opatřením proti holubům ve městech jsou zábrany, jako jsou hroty, sítě 

a dráty. Obecně se má za to, že tato represivní opatření mají pouze odstrašující účinek (3), což 

je v souladu s názorem, že nemají žádný vliv na populaci. Na druhou stranu jsou jako 

nejčastější účinek opatření uváděna zraněná zvířata. To lze přičíst nesprávně použitým 

metodám odpuzování a poranění hroty nebo zaškrcení. Některé plašící metody jsou obecně 

nevhodné z hlediska ochrany zvířat, jako jsou lepové pasti (24) a špičaté kovové hroty nebo 

nesprávná instalace, jako v případě sítí. (19) Samotná plašící opatření nemají na populaci 

regulační účinek, ale především odhánějí zvířata na okolní budovy. (3) Jako součást celkové 

koncepce jsou však určitá ke zvířatům šetrná a správně instalovaná plašící opatření důležitým 

prostředkem k uzavření míst divokého hnízdění v blízkosti řízených holubníků. (10) 

 

Po použití dravých ptáků byly hlášeny otravy a týrání zvířat, které jsou trestným činem podle § 

17 zákona na ochranu zvířat. Byly zmíněny i usmrcující zásahy, které jsou však zákonem 

zakázány a jsou možné pouze v jednotlivých případech za určitých podmínek (§ 4 spolkové 

vyhlášky o ochraně druhů). Pro účely regulace populace jsou nepřiměřené, neúčinné a tudíž 

neospravedlnitelné. (25) 

 

 

2. Města s řízenými městskými holubníky 
 

Některá města již desítky let používají "cášský" nebo "augsburský model" (15) pro regulaci 

populace městských holubů, šetrnou ke zvířatům. Účastníci z 38 měst poskytli údaj o počtu 

městských holubníků ve svých městech. Přitom nebylo rozlišováno mezi soukromými nebo 

obecními provozovateli. Jiné zdroje uvádějí více než 50 měst v Německu, kde se k řízení 

populace používají řízené městské holubníky (22). Další projekty městských holubů, které 

nejsou uvedeny v tomto přehledu, existují v Erlangenu (26), Würzburgu (27) a Buchenu (4).  

 

Počet holubníků v poměru k rozloze města není sám o sobě vhodný ukazatel pro celkové 

hodnocení městských holubích projektů. Pokrytí "hotspotů" řízenými holubníky určuje, do jaké 

míry se sníží (lokálně nebo celoměstsky) výskyt a velikost populace městských holubů. 

Termín "hotspot" se zde používá pro označení vysoce frekventovaných míst pobytu holubů 

nebo neuralgických míst ve městě, stejně jako míst divokého hnízdění. Velikost a přijetí 

holubníku holuby, tamní hnízdní aktivita a doba pobytu zvířat jsou další faktory, které rozhodují 

o úspěchu.  
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Kromě městských holubníků mohou k regulaci populace přispět i hnízdní stěny a výměna 

vajec na divokých hnízdištích. 

 

2.1. Zkušenosti s účinností, problémy, umístěním a financováním 

 

Úspěch managementu holubů ve městech nespočívá pouze v regulaci populace a vhodné 

péči o zvířata, ale především ve vazbě holubů na řízené holubníky a z toho plynoucího snížení 

počtu holubů hledajících potravu, stížností ze strany veřejnosti a znečištění, ačkoli posledně 

jmenované nebylo v průzkumu podchyceno. K otázkám vnímání úspěchu, problémů a 

klíčových kritériích mohly být ohodnoceny údaje až z 22 měst. 

 

 

2.1.1. Vnímání úspěchu 

 

Většina účastníků hodnotila městské holubníky jako převážně úspěšné. Městské holubníky se 

nacházejí převážně na předem vytipovaných "ohniscích" a jsou hodnoceny jako "dobře 

vybrané". V deseti z 21 měst se podařilo situaci v ohniscích zklidnit. Úspěch se však neměřil 

jen tímto. V 16 městech byly náklady na projekt vyhodnoceny jako oprávněné a média o 

projektu informovala pozitivně. Je pravděpodobné, že v tomto vnímání úspěchu hrají roli lepší 

životní podmínky holubů, zejména proto, že se zúčastnili především lidé aktivní v ochraně 

zvířat nebo v pomoci městským holubům. Ve dvanácti z 21 měst byla koncepce celkově 

hodnocena jako úspěšná a v jedenácti městech se počet stížností snížil. Různé hodnoty 

úspěchu byly většinou vnímány v těch samých městech, a naopak byly také téměř ve stejných 

městech hodnoceny negativně. Celoměstský pokles populace byl zaznamenán v jedné třetině 

měst. Poměrně nízký podíl je přesto pozoruhodný vzhledem k tomu, že ne všechna "ohniska" 

ve městě jsou "obsloužena" holubníky. To svědčí o účinnosti konceptu městských holubů 

přátelského ke zvířatům. 

 

Většina účastníků zaznamenala pozitivní zpravodajství místních médií. To lze považovat za 

pozitivní z hlediska politického vnímání problematiky ochrany městských holubů, protože 

místní zpravodajství formuje veřejný a politický diskurz o městských zvířatech (28): 

 

"Místní média utvářejí veřejný diskurz o městských holubech takovým způsobem, že 

převládající politická rozhodnutí jsou podporována a legitimizována obyvatelstvem" - 

Minea Pejic (28) 

 

 

2.1.2. Problémové oblasti 

 

Nejčastěji zmiňovaným problémem je nedostatek vhodných míst. Většina respondentů uvedla, 

že je obtížné najít vhodné lokality. Pokud nejsou nalezeny žádné (další) lokality, nelze ve 

městě "zneškodnit" žádná (další) ohniska. To může vysvětlovat, proč byla populace holubů v 

celém městě jako celek vyhodnocena jen částečně jako klesající. "Vynucené vyhledávání 

lokalit městem a dalšími účastníky" (10) je naléhavě zapotřebí. I přes intenzivní hledání může 

být však zřízení holubníků na vhodných místech obtížné. 
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Druhým nejčastějším problémem ovlivňujícím úspěšnost holubníků jsou divoká hnízdiště. Na 

pátém místě je divoké krmení (v okolí holubníků). Divoká hnízdiště a zdroje potravy v okolí 

holubníků omezují místní účinek holubníků. (10) Proto je třeba eliminovat zdroje krmení "v 

okruhu asi 300 m kolem holubníku", aby nebyla ohrožena vazba zvířat na holubník a jejich 

pobyt v něm (29). 

Na divoká hnízdiště je třeba pohlížet jako na jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

lokální účinek holubníků.  Pro zlepšení lokálního účinku je třeba kontrolovat okolí městských 

holubníků, zda se v nich nevyskytují divoká hnízdiště, a pokud není možná dlouhodobá 

výměna vajec na místě, je třeba hnízda odborně zrušit.   Přitom musí být o jakákoliv mláďata 

zajištěna péče v souladu s normami pro dobré životní podmínky zvířat. 

 

Z průzkumu je zřejmé, jak důležité je zabránit krmení a nekontrolovanému rozmnožování v 

blízkosti hnízdišť. Pokud je to možné, např. prostřednictvím osvětové činnosti a podpory ze 

strany města, jako je uzavření prázdných budov nebo hnízdišť holubů na budovách pomocí 

odrazování šetrného ke zvířatům (19,20), zvyšuje se tím pravděpodobnost účinné kontroly 

množení a převažující doby pobytu holubů v holubníku. 

 

Na třetím, čtvrtém a šestém místě mezi uvedenými problémovými oblastmi jsou finanční a 

personální faktory, jako je příliš málo placených zaměstnanců nebo žádný placený personál a 

nedostatečná podpora ze strany města. Zajištění dostatečného financování v dlouhodobém 

horizontu bylo zmíněno v pěti městech: Ditzingen, Düsseldorf, Norderstedt, Tübingen a 

Wiesbaden (viz. Obr. 10, výrok c), více o financování viz níže. Účastníci z měst se "zajištěným 

financováním" hodnotili úspěšnost městských holubníků (viz obrázek 7, výroky a-f) převážně 

až zcela pozitivně. Zvláště placený a kvalifikovaný personál může zajistit pravidelnou kontrolu 

holubníků, a tím dodržovat § 2 zákon na ochranu zvířat. 

 

 

2.1.3 Faktor umístění 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, faktor umístění je důležitým bodem v celkovém 

konceptu. V 16 z 22 měst byl holubník zřízen v předem určeném ohnisku, vč. deseti 

jmenovaných, převážně úspěšně vnímaných praktických příkladů. Jedná se o téměř stejná 

města, pro která byla lokalita považována za dobře zvolenou. To ukazuje nutnost identifikovat 

ohniska výskytu holubů a vyčerpat všechny možnosti tamního holubníku. Holubníky v blízkosti 

divokých hnízdišť jsou obzvláště dobře přijímány. 

 

 

2.1.4. Faktor financování  

 

Pět měst, u nichž bylo uvedeno, že financování na příštích několik let je (spíše) zajištěno, jsou 

převážně ta, jejichž financování zajišťuje většinou (> 80 %) obec: Ditzingen, Norderstedt, 

Tübingen a Wiesbaden. Tato města a Cáchy, jehož náklady na projekt městských holubů nese 

stoprocentně obec, patří také k převážně úspěšným praktickým příkladům. Düsseldorf, který je 

jedním z nich, rovněž uvedl očekávání, že bude mít zajištěno financování na několik příštích 

let, přičemž náklady nese sdružení na ochranu zvířat a sponzoři. 
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Ačkoli o financování obecně bylo poskytnuto málo informací, z rozhovorů je zřejmé, že hlavní 

krytí nákladů ze strany obce umožňuje dlouhodobou existenci spravovaných městských 

holubníků. 

 

Finanční a organizační odpovědnost obce, jako předpoklad úspěšného projektu městských 

holubů, je nejen doporučena (10), ale i zakotvena v zákoně. Znalecký posudek (1) dokládá, že 

obce musí plnit své povinnosti v oblasti ochrany a držení městských holubů, kteří jsou 

považováni za nalezená zvířata. Vzhledem k příčinám utrpení městských holubů způsobených 

člověkem v důsledku chovu v kombinaci se statusem nalezeného zvířete, vyplývá pro obce 

pozice garanta, který má povinnost zabránit utrpení zvířat, k němuž dochází u městských 

holubů bez péče. Tato povinnost zahrnuje státem financovanou analýzu místních 

kvantitativních a kvalitativních problémů ochrany městských holubů (monitoring městských 

holubů) a jejich řešení (management městských holubů) kompetentními orgány 

(zodpovědnými veterinárními a stavebními úřady) za účasti sdružení na ochranu zvířat/ptáků, 

případně dobrovolníků. Městští úředníci zodpovědní za ochranu holubů (speciální úřad pro 

management holubů) jsou nezbytní, aby propojili a organizovali četné úkoly a aktéry. (1) 

 

 

2.2 Praktická realizace na místě 

 

Otázky týkající se praktické správy holubníků byly zodpovězeny méně často, což je 

pravděpodobně způsobeno délkou a rozsahem dotazníku. 

 

 

2.2.1 Koordinace a podpora projektu 

 

Z odpovědí vyplynulo, že ve městech existují kontaktní osoby. Mezi deseti praktickými 

příklady, které byly převážně hodnoceny jako úspěšné, je tomu tak s výjimkou Bielefeldu a 

Hanau. Nebylo však podrobněji rozlišeno, zda se jedná o osoby odpovědné za holuby na plný 

úvazek nebo jaké úkoly kontaktní osoby přebírají.  Na koordinaci a péči o holuby se zpravidla 

podílejí sdružení na ochranu zvířat, městské iniciativy a pracovní skupiny a také soukromé 

osoby. 

 

 

2.2.2 Praktická péče o holubníky 

 

Frekvence krmení a výměny vajec je uváděna dvakrát, popř. jednou týdně až denně, přičemž 

denní krmení je indikováno o něco častěji, vč. deseti příkladů z praxe. 

Vejce je třeba vyměnit nejpozději pátý den inkubace, než se embryo příliš vyvine. Podle 

současných poznatků se u kuřat začíná bolest projevovat od 7. dne inkubace. Vzhledem ke 

kratší inkubační době holubů ve srovnání s kuřaty je doba pro odstranění vajec relativně 

kratší. (30,31) 

 

Ve většině případů byla vyměněna všechna vejce ze snůšky, a to i v pěti ze sedmi praktických 

příkladů, které poskytly informace o výměně vajec. Zdá se, že výměna všech vajec z jedné 

snůšky nenarušuje vazbu holubů na holubník do té míry, aby byl projekt vyhodnocen jako 

neúspěšný. Výměna pouze jednoho vejce na snůšku je zdůvodňována lepším přijetím 
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holubníku, zatímco existuje podezření, že váha rodiče pouze na jednom mláděti by mohla 

podpořit vývoj tzv. "rozkročených nohou". Roli by zde mohly hrát zejména kluzké hnízdní 

vaničky/podložky, ale také podvýživa. (32) Rozvoji rozkročených nohou by mohly zabránit 

speciální hnízdní vložky (např. z kokosových vláken), jak uvádějí různí dodavatelé. 

Doporučuje se také umožnit každému páru jednu úspěšnou snůšku ročně, střídavě s jinými 

páry, aby se vytvořilo zdravé a odolné "magnetické hejno". (4) 

 

Rozdílné údaje o optimální frekvenci kontroly holubníku mohou mít různé důvody. Jedním z 

nich je skutečnost, že časové možnosti dobrovolníků jsou omezené. Pokud jde o rozdílné 

informace o optimální četnosti kontrol holubníků, bylo by třeba rozlišovat, zda se do holubníku 

vstupuje, nebo se zvířata kontrolují např. oknem. Je také třeba vzít v úvahu, že vstup do 

vnitřních prostor (několikrát denně) by mohl vést k nadměrnému vyrušování zvířat a k tomu, že 

by holubníky byly zvířaty hůře přijímány. Příčinou rozdílných údajů může být také způsob 

krmení v holubníku nebo použitý automat na krmení. Obecná doporučení týkající se četnosti 

krmení a čištění jsou proto obtížná, protože se v každém holubníku postupuje jinak. 

 

Pokud je v blízkosti několik holubníků, je třeba zajistit, aby krmení probíhalo ve stejnou dobu. 

Tím by se zabránilo tomu, aby ptáci létat sem a tam mezi holubníky. V průzkumu nebyly 

uvedeny téměř žádné informace o době a množství krmení. Denní doba krmení má vliv na 

holuby v holubníku a lze ji využít například k podpoře reintrodukce nebo udržení hejna. (4) 

 

 

2.2.3 Aklimatizační fáze a holubi-vábničky 

 

V pěti z deseti praktických příkladů byly holubníky uzavřeny a ve dvou z nich byli použiti vábící 

holubi. Tyto informace nejsou dostatečné k tomu, aby se vyvodila přenositelnost kritérií pro 

aklimatizaci. Délka aklimatizační fáze je navíc závislá na místních podmínkách, a proto ji lze 

srovnávat pouze v omezené míře. Pokud holubi již hnízdí v místě, kde má být holubník 

postaven, je aklimatizace obvykle velmi rychlá, jako je tomu například u již osídlených půd. 

Průzkum navíc podrobněji nerozlišoval, jaké druhy holubů-vábniček byly nebo jsou používány. 

Je třeba například rozlišovat mezi využitím mladých ptáků, kteří jsou schopni se krmit, ale 

ještě neumějí létat, a proto dostávají "otisk stavby" při prvním vylétnutí, a tak se sami vracejí 

do holubníku (4), nebo také vysazení holubů do holubníku, kteří pocházejí od pečovatelů nebo 

záchranných center. 

 

 

3. Příklady z praxe 

 
Tabulkový seznam deseti praktických příkladů může sloužit k získání přehledu o projektech 

podle velikosti města. Všechny uvedené projekty uvádějí úspěchy holubníků i problémy, které 

ovlivňují úspěch. Z deseti projektů považovaných za úspěšné šest měst (Cáchy, Ditzingen, 

Hanau, Norderstedt, Tübingen, Wiesbaden) uvedlo, že byly financovány převážně obcí a osm 

měst má kontaktní osobu pro koncept holubů.  Příklady ukazují, jak důležitá je finanční a 

organizační podpora obce a jak významnou roli hraje určení vhodných lokalit a spolehlivý 

obslužný personál. To podtrhuje potřebu podrobného a především místně specifického 

plánování městských holubích projektů. 
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V šesti z deseti praktických příkladů byly uvedeny informace o velikosti holubníku. Ty se 

značně lišily a v průměru činily 0,35 m³ na holuba. Některé z těchto holubníků byly označeny 

za příliš malé. Pro hrubou orientaci by mohly sloužit informace uvedené v letáku Sdružení 

veterinářů na ochranu zvířat e.V. (TVT) pro chov poštovních holubů, přičemž volný let je však 

omezen:  

 

"Hustota obsazení by měla být pro 4 staré/roční holuby 1 m² nebo 2 m2 a poloviční pro 

mladé holuby". – TVT (33) 

 

Tato čísla odpovídají 0,25 m² nebo 0,5 m³ na dospělého holuba. Pro naplánování dostatečně 

velkého holubníku je důležité určit počet holubů v ohnisku.  Jak je uvedeno v Příručce 

managementu pro holuby (10) a pro Wiesbaden, byla zohledněna nenahlášená čísla a chyba 

sčítání. Pro výpočet byly přičteny tři čtvrtiny a 5 % spočítaných zvířat. 

 

 

Závěr a vyvozená kritéria úspěšnosti 

 
Průzkum ukázal, že městští holubi často trpí zraněními a nemocemi, kterým lze předcházet. 

Většina účastníků uvádí jako nejčastější zdravotní problémy infekční nemoci následované 

"úrazy". V některých rozhovorech se jako jeden z nejčastějších zdravotních problémů uvádí 

"vyhublost a slabost". To je částečně způsobeno dlouhodobými zákazy krmení, které platí v 75 

% zúčastněných měst. Jako jeden z nejčastějších zdravotních problémů městských holubů 

uvedla třetina dotazovaných zaškrcení a zamotání končetin do vláken. 

 

Vzhledem k významu nevhodně aplikovaných metod plašení, vysokému výskytu zranění u 

městských holubů, stejně jako podvýživě a z toho plynoucí bolesti, utrpení a škod, je naléhavě 

nutné podniknout kroky ke zlepšení situace zvířat nad rámec dobrovolné pomoci. Vzhledem k 

tomu, že městští holubi jsou domácí zvířata a jsou považováni za nalezená zvířata lze 

argumentovat, že obce mají zákonnou povinnost péče. (1, 22) "Existují zákonné povinnosti obcí 

řešit trvalé, člověkem způsobené problémy takzvaných městských holubů z hlediska ochrany 

zvířat. Tyto povinnosti z hlediska ochrany, popř. držení zvířat podle zákona na ochranu zvířat 

proti týrání lze naplnit pouze zavedením profesionálního monitoringu a managementu holubů. 

“ (1)  Plánování, koordinaci a financování celkové koncepce založené na řízených holubnících 
(10) proto musí být převzato obcemi. 

 

Četné ohlasy z měst a iniciativ potvrzují úspěch managementu městských holubů 

prováděného v souladu s dobrými životními podmínkami zvířat. Při důsledném provádění se 

sníží jak utrpení zvířat, tak i míra reprodukce ptáků. Z údajů o vnímání úspěchu vyplývá, že v 

některých městech se podařilo redukovat počet holubů v "hotspotech", v některých případech 

dokonce do určité míry i mimo ně, stejně jako související problémy. Náklady na holubníky byly 

většinou vyhodnoceny jako oprávněné. 

 

Z odpovědí je zřejmé, že řízené holubníky jsou vhodným prostředkem regulace holubí 

populace, ale také to, jak zásadní a obtížné je najít vhodnou lokalitu. Mělo by to být co nejblíže 

místu, kde zvířata žijí, nejlépe v bezprostřední blízkosti hnízdišť. Zkoumané městské 

holubníky se nacházejí převážně v předem identifikovaných místech výskytu holubů (bez 

diferenciace) a jsou považovány za dobře vybrané. 
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Rozhodujícím faktorem úspěchu je důsledná realizace. To zahrnuje odstranění možných 

zdrojů rušení, jako je například omezení nekontrolovaného krmení nebo uzavření divokých 

hnízdišť v okolí holubníků. Výrazná úleva je pozorována zejména tam, kde je holubník s 

dostatečnou kapacitou umístěn v oblasti v bezprostřední blízkosti ohniska. Výsledkem je méně 

stížností občanů v důsledku menšího počtu krmících se holubů a větší čistoty ve městě. 

Kromě toho lze očekávat snížení nákladů na úklid ulic a budov. 

 

K úspěchu také přispívá, když se na realizaci koncepce podílí kromě úřadu také sdružení na 

ochranu zvířat. Sdružení na ochranu zvířat obvykle úzce spolupracují s veterinárními lékaři, 

kteří se mohou podílet na lékařské péči o holuby. 

 

K tomu, aby byl projekt mezi obyvatelstvem přijat, je nezbytná také dobrá práce s veřejností. 

Ta by měla občany informovat o smyslu a úspěšnosti konceptu prostřednictvím různých 

informačních kanálů. Pro zodpovídání dotazů by měla být k dispozici stálá kontaktní osoba. 

 

Velké rozdíly v typu a velikosti holubníků, stejně jako v aklimatizaci a péči o zvířata zdůrazňují 

rozsah těchto faktorů a jejich závislost na místních podmínkách. Jsou nutné další podrobné 

informace o správě holubníků a ty by mohly být získány například sběrem dat v jednotlivých 

městech nebo dalšími studiemi o jednotlivých aspektech. 

 

 

Z průzkumu vyplynula následující kritéria úspěšnosti projektů zaměřených na městské 

holuby: 

 

- Zřízení holubníků na vhodných místech: určení ohnisek a vyčerpání všech možností 

holubníku 

- Dostatečná velikost holubníku: vyžaduje sčítání v ohniscích 

- Vyhledávání a odborné uzavírání divokých hnízdišť v blízkosti holubníků 

- Převažující financování výstavby holubníků, provozních nákladů a stálých zaměstnanců 

obcí 

- Převzetí nebo podpora plánování a koordinace ze strany obce 

- Převzetí nebo podpora vyhledávání lokalit a uzavírání divokých hnízdišť obcí  

- Zabránění volnému přikrmování v blízkosti hnízdišť 

- Plašiče jsou součástí celkové koncepce; musí být vhodné z hlediska ochrany zvířat a být 

odborně instalovány, viz (10) 

- Záchranné stanice pod dohledem odborného personálu, aby bylo zajištěno, že zraněná 

zvířata/zvířata, která potřebují pomoc, budou ošetřena a umístěna způsobem 

odpovídajícím dobrým životním podmínkám zvířat 

- Multimediální práce s veřejností pro přijetí občany 

 

Dodržování těchto bodů výrazně zvyšuje šance na úspěch a může tak znamenat nejlepší 

možné změny pro městské holuby a lidi. 
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