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1) Holubi v Ostravě - stávající situace 

Město Ostrava, stejně jako jiná česká města, věnuje nemalé finanční prostředky boji proti rostoucí 
holubí populaci. Holubí trus znečišťuje obytné budovy, historické památky, obtěžuje obyvatele a jeho 
neodborné čištění může údajně představovat hygienické riziko. Město Ostrava do odchytu holubů, 
dle sdělení mluvčího, v roce 2018 investovalo 700tis Kč a podařilo se odchytit 700 holubů, kteří byli 
následně usmrceni. Cena 1000 Kč za usmrcení jednoho holuba se jeví jako velmi vysoká, navíc 
nehumánní způsob řešení (usmrcení plynem) pohoršuje mnoho obyvatel a ochránců zvířat. Podle 
všech dostupných údajů holubi snášejí vejce podle možnosti své potomstvo uživit. Čili při usmrcení 
části hejna, a tedy větší dostupnosti potravy na daném teritoriu, snášejí více vajec a populace se 
velmi rychle obnoví. Tomuto jevu se říká ekologická nika. Podobně je tomu při hubení kolonií koček 
namísto efektivnějších kastrací. Detailní informace, data, statistiky v příloze. 

(příloha 1 – diplomová práce Bc.Trnkové, Karlova Univerzita – Možnosti řešení problémů populací 
holubů v českých městech) 

2) Jak to vyřešit lépe – regulace stavu kontrolou plodnosti 

Vyspělá evropská města tuto otázku již dávno vyřešila stavbou osvědčených a velmi vkusných 
městských holubníků a odebíráním vajec, čímž v daných lokalitách docílili snížení rozmnožování až o 
100%. Stabilní, většinou vysoké konstrukce s hnízdícími policemi a omyvatelnou podlahou mohou 
poskytnout domov několika desítkám až stovkám ptáků. Uvnitř je umístěno pro ně vhodné krmivo a 
čerstvá voda. Ptáci se zanedlouho (v řádu měsíců) za potravou z okolí i několika kilometrů sestěhují 
do holubníku a snášení vejce uvnitř, zdržují se tam většinu dne (uvnitř a na jeho střeše) a kálejí tam. 
Ptáci jsou v dobré zdravotní kondici, nepřenáší nemoci, neobtěžují trusem dokonce ani nebližší okolí 
holubníku. Holubníky v parku mohou být také vítaným oživením pro kolemjdoucí a děti. 

(příloha 2 – článek Deníku Veřejné Správy o zkušenostech ze zahraničí a efektivnosti této metody, 
příklady řady německých a rakouských měst) 

 

3) Jak to v praxi funguje 

Tesařská firma postaví na určeném prostranství (v parku) holubník podle schváleného návrhu. 
Konstrukce se pro jistotu může oplotit proti vandalům, je-li přístup rovnou ze země bez žebříku. 



Pracovník v ochranném oděvu denně vyčistí podlahu od výkalů. Holubí guáno (podobně jako slepičí) 
je jedním z nejkvalitnějších hnojiv a je tedy možné ho dále městem využít. Jeden holub vyprodukuje 
10-12 kg trusu za rok. Po vyčištění se doplní čerstvá voda a krmení a nakladená vejce se vymění za 
atrapy nebo stačí, dle sdělení chovatele, s vejci zatřást, označit je a nechat v hnízdě. Samice na nich 
sedí dalších cca 20 dní, než hnízdo opustí a znovu se spáří. Takovým způsobem lze snížit nárůst 
holubů až o 100%. Když se holubi z okolí v holubníku usadí a naplní kapacitu, je možné dávkovat také 
speciální antikoncepci. Při maximálním naplnění holubníku 50ti páry holubů, může být za rok 
z jediného holubníku odebráno až 400 vajec. 

 

4) Kolik to stojí 

Stavba samotného holubníku pro 50 párů se samostatným vchodem a schody/žebříkem uvnitř) dle 
sdělení dvou ostravských tesařských firem Šputa a Sjízdný vyjde mezi 200 – 300tis Kč. Tyto dvě firmy 
by podle všeho také byly schopné holubník podle projektu nacenit a postavit. 

Je ke zvážení, zda by čištění a krmení mohl provádět dobrovolník z řad ochránců zvířat nebo 
proškolený pracovník  veřejně prospěšných prací apod. 

Náklady na krmivo pro jednoho holuba: 

Holub (dle sdělení p. Konopky) potřebuje ideálně 20g potravy denně. Při ceně např. 289Kč/20kg pytel 
speciální směsi (www.prodej-slunecnice.cz) pak vyjde krmení jednoho holuba cca  na 0,30 Kč a 
krmení sto holubů (tedy po úplném naplnění holubníku) na 30 Kč denně a přes 10tis ročně. Další 
náklady na likvidaci trusu z ulic nebo likvidaci samotných zvířat již nejsou nebo rapidně klesají. 

 

5) Mnou navrhovaná prostranství jsou: 
 

a) Parčík vedle Kulturního domu Poklad  
b) Park na Havlíčkově náměstí (Panorama) 
c) Jakékoliv další místo s větším výskytem holubů 

 

Tento projekt je jediným efektivním a hlavně jediným humánním řeším pro všechny – jak zaryté 
nepřátele holubů, tak milovníky zvířat a v neposlední řadě také pro rozpočet města. Ostrava 
(Poruba) by mohla být prvním městem v České republice, které tento problém opravdu vyřeší a 
kladně se tak zviditelní v očích veřejnosti. 

 

 
 

 

 


