
MESTSKÉ HOLUBNÍKY



Melbourne, Austrália
• Vznik: Objednané a hradené mestským výborom na základe 

odporúčania konzultantov z PiCAS UK (Pigeon Control Advisory
Service)

• Kapacita: 200 hniezd

• Materiál: železo s antikoróznym náterom, svetlá farba by mala 
odrážať teplo a minimalizovať tak vnútorné prehrievanie

• Lokácia: verejný park (Batman Park)



Nemocnica Nottingham City 
Hospital, Anglicko

• Vznik: na základe konzultácie s PiCAS po neúspešnej snahe holuby 
odchytiť a usmrtiť 

• Lokácia: holubník umiestnený na streche nemocnice

• Materiál: využitie nepoužívaných železných skriniek pre 
zamestnancov



Luxemburg
• Počet: v meste dokopy tri holubníky

• Kapacita: každý 200 hniezd (400 jedincov/holubník)

• Materiál: drevené búdky, vyvýšené

• Verejnosť: pri otvoroch umiestnené kamery – verejnosť 
môže sledovať prílet a odlet holubov



Luxemburg
• Snaha prilákať holuby v troch krokoch:

1. Monitorovanie počtu kolónii a počtu 
jedincov v jednotlivých kolóniách

2. Odchyt cca 50 jedincov, uzavretie v 
holubníkoch
• Odchytené holuby si privyknú na kŕmenie a 

starostlivosť a po opätovnom vypustení prilákajú 
ostatných jedincov z kolónie späť do holubníku



Paríž, Francúzsko
• Drevené búdky na stĺpikoch (príležitostne z 

kameňa)

• Vznik: financované mestom s podporou francúzskej 
Spoločnosti na ochranu mestských vtákov (Société 
Protectrice des Oiseaux de Ville )

• Počet: v Paríži celkovo 11 holubníkov (od roku 
2003)



Kortrijk, Belgicko

• Postavené po zbúraní dvoch mostov, na ktorých sa holuby 
predtým zdržiavali

• Kapacita: 80 jedincov 

• Design:

• Závesná železná štruktúra

• Návrh na základe spolupráce so študentami odboru Industrial 
Product Design na Univerzite West-Vlaanderen

• Výstavba objednaná u súkromných firmách

• Realizované spolu s informačnou kampaňou pre verejnosť:

• Verejné kŕmenie holubov povolené len v tesnej blízkosti 
holubníka (keďže holubník nezabezpečuje vnútorné krmítka)



Brasília, Brazília

• Holubník od Oscara Niemeyera
• Materiál: betón (na vnútornej strane betónové ,police‘ 

prispôsobené na hniezdenie)
• Výška: cca 10 metrov 
• Šírka: 2-3 metre
• Lokácia: mestské námestie (Praça dos Três Poderes) 



Viedeň, Rakúsko

• Kruhová základňa z kameňa

• Výška cca 2 metre

• Tri rady otvorov pre vlet/odlet

• Hladký povrch kameňa zabraňuje líškam a iným 
predátorom vyliezť k holubom

• Drevený domček so štvorcovým pôdorysom

• Ďalšie otvory pre vlet/odlet

• Dvere pre ošetrovateľov



Zutpen, Holandsko

• Materiál: Drevený holubník obložený strešnými škridlami

• Dve poschodia

• Finančne podporené magistrátom mesta Zutphen, členmi 
Holandskej pracovnej skupiny pre humánnu kontrolu 
populácie holubov, mestskými podnikateľmi a rôznymi 
organizáciami na ochranu zvierat

• Design: Herman Heuver

• Inšpirované nemeckým modelom



Amsterdam a Rotterdam, Holandsko

• Design: architekt/umelec Stefan
Gross

• Umiestnenie: strešné parkovisko 
nákupného centra

• Trvácne materiály, ktoré sa 
jednoducho udržiavajú

• Rozmery: 5 x 2,5 m

• Kapacita: cca 150 jedincov 

• Inšpirované nemeckým modelom



Nemecko

• ,Augsburgský model‘ výstavby holubníkov (podľa Rudolfa 
Reicherta) začali po vzore Augsburgu implementovať aj 
ďalšie mestá v Nemecku (80) a v Európe

Rudolf Reichert a vežový holubník 



Augsburg: princípy výstavby holubníkov
• Umiestnenie v blízkosti miest, kde sa holuby dlhodobo zdržiavajú

• Navrhnuté v súlade s potrebami holubov (otvory na odlet, vetranie bez prievanu, dostatok miesta 
na hniezdenie a na sedenie vo forme lavičiek, dosiek alebo poličiek)

• Zaručenie dlhodobej a kvalitnej starostlivosť o hniezdiacu populáciu

• Zavedenie zákazu verejného kŕmenia holubov v okolí holubníku (ak je kŕmenie v holubníku už 
zabezpečené)

• Nutné odstrániť existujúce hniezda v okolí holubníku (holuby by sa inak nerelokovali, keďže sa 
vždy vracajú na to isté miesto hniezdenia) 

• Ideálna výška: 10-20 metrov (pre holuby najatraktívnejšia výška na výstavbu hniezd)

• Nemali by byť umiestnené v tesnej blízkosti vysokých stromov, odstup od stromov aspoň 10m 
(holuby sa podobným miestam vyhýbajú zo strachu z dravcov)



Augsburg – typy holubníkov

• Integrovaný holubník:
• Súčasťou budov – napríklad nevyužité povaly, podkrovia, prípadne búdky na 

strechách

• Materiál: typicky drevotrieska, prípadne drevo

• Vežový holubník

• Holubí domček



Augsburg: Holubí domček

• Materiál: drevený domček umiestnený na 
drevenom tráme (výška trámu 4-5 m)

• Nevýhoda: prístup len z vonkajšej strany za pomoci 
rebríka (pri odbere vajíčok)

• Kapacita: zhruba 60 párov (180 jedincov) – každý 
vlastná hniezdiaca jednotka na vonkajšej strane 
domčeku

• Pôdorys: štvor-, šesť- alebo osemuholník, prípadne 
kruh



Augsburg: Vežový holubník
• ,,Vežový holubník 2000‘‘

• Jednoduchšia starostlivosť o holuby kvôli vnútorným 
schodom a skladom pre potreby (v porovnaní s domčekmi)

• Holubník umiestnený na tráme (vnútorné schody) s 
ideálnou výškou minimálne 10 metrov

• Kapacita: 90 hniezd (180 jedincov)

• Umiestnenie: vhodné na väčšie zelené priestranstvá 
(parky, lúky)

• Materiál:
• vonkajšia štruktúra drevo / kameň (prípadne mix) 
• Podlaha: panely z hladkého, kyselinovzdorného Betoplanu

(jednoduché čistenie, odolnosť voči trusu)

• Vetranie a otvory pre prílet/odlet umiestnené na tej 
istej stene veže (zabránenie prievanu)

• Prírodné svetlo vďaka oknám z plexiskla



Tübingen
• Materiál: drevená veža 

• Výška: 9m

• Kapacita: 360 jedincov

• Architekta: Ingrid Meckseper vom Hochbauamt



Bad Cannstatt, Stuttgart

• Materiál: drevo (Douglaska tisolistá)

• Architekt: Winfried Wiedersich

• Tri vnútorné poschodia (vnútorné schody)

• Výška: 9m

• Kapacita: cca 200 jedincov 

• V budúcnosti ambícia dostaviť vonkajšiu voliéru

• Na streche možnosť vonkajšieho sedenia pre holuby



Waiblingen, Nemecko

• Materiál: drevená veža (Augsburgský model)

• Výška: cca 8 metrov

• Kapacita: 200 jedincov



Fulda, Nemecko

• Materiál: drevo 



České zdroje

• https://obecniholubnik.webnode.cz/

• https://www.facebook.com/holubnikZizkov/?ref=page_internal

• https://mestskyholubnik.webnode.cz/

https://obecniholubnik.webnode.cz/
https://www.facebook.com/holubnikZizkov/?ref=page_internal
https://mestskyholubnik.webnode.cz/

