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Vážený pane
děkujeme Vám za zaslání otázek týkající se problematiky škod způsobených ptáky.
K Vašim dotazům sdělujeme následující:
ad. 1: Ve městě Liberci se občas setkáváme s dotazy obyvatel ohledně snížení populací
městských holubů. Na základě tohoto město Liberec v minulosti několikrát spolupracovalo
s certifikovanou firmou, která provádí monitoring, případně odchyt holubů. Tento monitoring
a případně odchyt je prováděn v souladu s Certifikovanou metodikou pro minimalizaci
zdravotních rizik, působených především městskými holuby a ostatními létajícími obratlovci,
vydanou Státním zdravotním ústavem, příspěvková organizace v roce 2011. Pokud předchozí
monitoring potvrdí přemnožení holubů na dané lokalitě, jsou na střechách domů či jiných
pohledových dominantách rozmístěny odchytové klece, a následně je provedeno zplynování
holubů. Tento způsob likvidace je v souladu se všemi standardy i zákonnými předpisy. Pro
tento způsob redukce populace holubů jsou ideální zimní měsíce; a to z důvodu omezení
dostupnosti potravy pro tyto ptáky a jejich snadnější přilákání do speciálních odchytových
klecí. Na přelomu roku 2015 a 2016 tak bylo odchyceno 150 ks holubů v lokalitě Rochlice u
Liberce. V roce 2017 byla poprvé ve městě vyzkoušena tzv. biologická ochrana za pomoci
dravých ptáků, kdy jejich úkolem bylo vytlačit holubí populaci na okraj města.
Ohledně kormoránů ani jiných druhů ptáků neevidujeme žádné stížnosti obyvatel ani škody.
ad. 2: Před „škodlivými“ ptáky město Liberec žádnou obranu neorganizuje, kromě výše
uvedených monitoringů a případně odchytů holubů. Městské budovy jsou dále zabezpečeny
proti hnízdění holubů bodci a trny. Stejným způsobem se snažíme apelovat i na případné další
majitele budov, aby si podobným způsobem zajistili své nemovitosti. Ze zákona nevyplývá
žádná povinnost města hradit zabezpečení budov proti holubům soukromým osobám a
subjektům. Město Liberec dále třikrát do roka provádí celoplošnou deratizace města, která je
však zaměřena proti hlodavcům. V tomto město Liberec navázalo spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí Libereckého kraje a snaží se v době deratizačních zásahů oslovit i další
majitele nemovitostí nebo infrastruktury, např. společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s.
ad. 3: S plašiči značky „Bidrgard“ ani jiným obdobným zařízením jsme se nesetkali. Nemáme
k němu žádné informace a neznáme ani žádné jiné město v okolí, které by jej využívalo.
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ad. 4: Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva zřídilo Dotační fond města Liberce,
přičemž však žádný z dílčích fondů není zaměřen na dotace na obranu vůči škodlivým ptákům.
Není na toto opatření ani společenská poptávka.
ad. 5: Neevidujeme žádné žádosti na náhradu škody způsobené škodlivými ptáky, tudíž
statutární město Liberec ani neposkytuje náhradu škody.

S pozdravem
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Lucie Sládková, v.r.
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
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