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6. prosince 2022 

Dům holubí je ve Vídni. Holubník zde vznikl v městském 

bytovém domě 

Kdo by hledal dům holubí jako Jiří Schelinger ve své slavné písni, ten by ho našel ve Vídni. Právě 

holubník, kde holubi dostanou potravu i vodu, zřídila vídeňská radnice v jednom svém bytovém domě. 

Díky němu bude město moct odchytávat nemocné a zraněné holuby a kontrolovat jejich počet i 

reprodukci.  

 

Zdravější holubi ve městě a kontrola nad jejich počtem. To je cílem nového projektu ve Vídni, který zřídil 

holubník v jednom z největších městských bytových domů z meziválečné doby. Holubi zde naleznou vhodnou 

potravu i vodu a budou moct přiletět a odletět kdykoliv budou chtít. Zároveň zde pracovníci z Organizace pro 

divokou zvěř lesního a zemědělského podniku města Vídně budou moct kontrolovat jejich reprodukci výměnou 

vajec na hnízdištích. Podle zmíněné organizace budou pracovníci vídeňského magistrátu schopni odchytávat 

i nemocné či zraněné holuby. Ty pak budou odvezeny na stanici pro divokou zvěř v Laxenburgu, kde budou 

léčeni a po vyléčení následně znovu převezeni do speciálního holubníku.  

 

Podle ředitele Organizace pro divokou zvěř Andrease Januskovecze je cílem projektu pomoct holubům a 

vychovat zdravou holubí populaci ve městě. Nový holubník má také přispět k větší čistotě a pořádku ve městě. 

Nekontrolovaný růst holubí populace totiž podobně jako v jiných velkých městech značně obtěžuje obyvatele 

i správce bytových domů, kam se holubi často stahují.  

 

Díky novému holubníku a potravě, kterou zde holubi budou mít k dispozici, má dojít k odlehčení situace 

v přilehlých bytových domech, kam se holubi stěhují do střešních prostorů. Podle organizace samozřejmě i 

nadále platí, že lidé holuby nemají krmit. Krmením se totiž stahují do bytových prostorů a zvyšuje se jejich 

počet ve městě.  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do 

Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti zemích střední a 

jihovýchod ní Evropy. 
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