
Snížení holubí populace 

 
Vzhledem k tomu, že naše město usiluje o snížení holubí populace, probíhají v této věci  

ve spolupráci s Technickými službami a deratizačními firmami různá opatření proti hnízdění 

holubů, odchyty holubů a dezinfekce a dezinsekce objektů.  

Z těchto důvodů žádáme vlastníky všech nemovitostí, aby si zabezpečili svoje nemovitosti proti 

hnízdění holubů. Hnízdiště divokých holubů jsou rezervoáry nakažlivých onemocnění, 

přenosných na člověka. Mezi nákazy přicházející do úvahy patří salmonelóza, ornitóza, určité 

druhy TBC, atd. Velká koncentrace zdivočelých holubů v nekontrolovatelných hnízdních 

koloniích městských aglomerací způsobuje jejich trvalé promoření ektoparazity. V místech, 

kde dochází ke koncentrovanému výskytu těchto holubů, se projevuje jejich negativní vliv na 

čistotu městského prostředí – znečištění budov, veřejných prostranství, apod. Vzhledem  

k tomu, že část Havlíčkova Brodu je městskou památkovou zónou, dochází i ke snižování 

estetického vjemu z jinak upravených budov a veřejných prostor.  

V předchozích letech byl v několika budovách proveden odchyt holubů a vyčištění prostor, 

včetně vypouštění sokolů stěhovavých jako přirozených predátorů holubů přímo ve městě. 

Jednotlivé odchyty však neřeší celou situaci. Je třeba postupovat koncepčně, zabezpečit 

objekty hlavně po stavební stránce (např. oprava střech, uzavření vletových otvorů na půdy, 

atd.) a provádět pravidelné odchyty a důkladné vyčištění včetně dezinfekce a dezinsekce 

postižených prostorů, zamezení přístupu k potravě a zamezení hnízdění holubů.  

V souvislosti s uvedenou problematikou si dovolujeme zdůraznit, že v našem městě sídlí 

početná kolonie zvláště chráněného živočicha – kavky obecné. Tento ohrožený druh obývá 

obdobné prostory jako holubi, často například římsy pod okapy nebo nepoužívané komíny. 

Pokud by byla připravována opatření proti holubům na místech, kde hnízdí nebo se často 

zdržují kavky, je nutné vždy předem informovat orgán ochrany přírody, jímž je odbor životního 

prostředí městského úřadu. Zničení hnízdiště kavky bez výjimky krajského úřadu je 

přestupkem proti zákonu o ochraně přírody. 
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