
Členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu zásadne odmietajú nebezpečný zámer 

megalomanského projektu s názvom  Multimodálne logistické centrum Holíč 

 

                                                       Tlačová správa 

 

Bratislava  (12-11-2020) Do 11. 11. bolo možné na Okresný úrad Skalica a na Ministerstvo 

životného prostredia SR zaslať stanovisko  v rámci zisťovacieho konania EIA na zámer projektu 

„Multimodálne logistické centrum Holíč“. Je zrejmé, že tento zámer by v prípade svojej realizácie 

znehodnotil prírodné, environmentálne, krajinárske a kultúrno-historické hodnoty tohto územia i 

širšieho okolia (vrátane susednej Českej republiky), pričom jeho ekonomická výhodnosť, 

urgentnosť a celkový praktický význam sú  viac ako sporné. Skupina 35 členov a členiek 

Slovenského ochranárskeho snemu preto podporuje zamietavé stanovisko Národného komitétu 

ICOMOS Slovensko  k tomuto megalomanskému zámeru a stotožňuje sa s argumentami uvedenými  

v jeho stanovisku (príloha 1). Tá istá skupina členov a členiek S-O-S podporuje aj požiadavku 

Občianskeho združenia Deti Země – Klub za udržitelnou dopravu z Brna, aby boli podrobne 

posúdené vplyvy zámeru „Multimodálne logistické centrum Holíč“ na životné prostredie a tiež jeho 

cezhraničné vplyvy na územie Českej republiky.(príloha 2). 

Text Stanoviska a zoznam signatárov a signatárok S-O-S (príloha 1). 

 

Viac info: Mikuláš Huba (kontaktná osoba, mikulas.huba2@gmail.com) 

 

Príloha 1: 

 

Podpora dvoch stanovísk k zisťovaciemu konaniu EIA na zámer „Multimodálne logistické centrum 

Holíč“ 

1. Dolupodpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu podporujú zamietavé 

stanovisko Národného komitétu ICOMOS Slovensko v rámci zisťovacieho konania EIA na zámer 

„Multimodálne logistické centrum Holíč“ a stotožňujú sa s argumentami uvedenými 

v tomto stanovisku. 

2. Dolupodpísaní členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu podporujú požiadavku OZ 

Deti Země – Klub za udržitelnou dopravu, aby boli podrobne posúdené vplyvy zámeru 

„Multimodálne logistické centrum Holíč“ na životné prostredie a tiež jeho cezhraničné vplyvy na 

územie Českej republiky. 
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doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. 

Mgr. Zuzana Dovalová 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

Ing. František Guldan 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

RNDr. Ján Hanušin, CSc. 

Mgr. Zuzana Homolová 

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. 

RNDr. Ján Kadlečík 

Ing. Gabriela Kalašová 

Ing. Peter Klučka 

RNDr. Ľubica Krištofová 
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Ing. Ľubica Kolková 

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. 

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc. 

prof. Mgr. art. Juraj Nvota 

MVDr. Samuel Pačenovský 

Mgr. Daniel Pastirčák 

Mgr. Jana Pavlíková 

Mgr. Tomáš Peciar 

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. 

Ing. arch. Ľudmila Priehodová 

Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc. 

RNDr. Jozef Šibík, PhD. 

Ing. Katarína Šimončičová 

Mgr. Pavel Šremer 

Ing. Ľubica Trubíniová 

Mgr. Imrich Vozár 

Pavol Ziman 

Bratislava, 11.11.2020 

 

Príloha 2: 

 

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno 

mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz 

 

Tisková zpráva ze dne 12. listopadu 2020: 

 

U města Holíč nedaleko Hodonína má být velké překladiště 

 

České a slovenské spolky, obce a instituce žádají posouzení vlivů na  

životní prostředí 

 

 

Děti Země dne 10. listopadu 2020 zaslaly na slovenský Okresní úřad  

Skalica vyjádření k záměru vybudovat západně od města Holíč u řeky  

Moravy obrovské multimodální logistické centrum, na které se má z Asie  

ročně dovážet téměř milión kontejnerů, které budou rozváženy vlaky a  

kamiony po střední Evropě. 

 

Děti Země proto okresní úřad žádají, aby byly podrobně vyhodnoceny  

vlivy na životní prostředí a navíc i přeshraniční vlivy na území  

Jihomoravského kraje, zejména na Hodonín a Strážnici a na okolní obce. 

 

„Nákladní překladiště kontejnerů na více než stovce hektarů bude  

obrovským zásahem do krajiny v blízkosti lužních lesů a  

archeologických a historických památek, takže má vysokou přírodní a  

kulturní hodnotu a navíc i velký potenciál pro rozvoj měkké turistiky.  

Proto je nutné všechny vlivy podrobně vyhodnotit, a to i ty  

přeshraniční, jelikož dojde ke zvýšení automobilové dopravy v Hodoníně  

a v dalších sídlech a naopak ke snížení turistické atraktivity  

slovenského i moravského území,“ upozorňuje předseda Dětí Země  

Miroslav Patrik. 
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Děti Země ve svém vyjádření předložily šestnáct požadavků, které by  

měly být při vypracování hodnocení vlivů na životní prostředí procesem  

EIA zohledněny, neboť dojde k obrovskému záboru kvalitní půdy, k  

zásahům do biotopů různých druhů živočichů, do krajinného rázu barokní  

krajiny, dojde ke světelnému smogu, ovlivní se místní klima a zvýší se  

automobilová doprava, která znamená i zvýšení znečištění ovzduší a  

hladin hluku. 

 

Investorem záměru je holíčská firma MLC Holíč s. r. o., která plánuje  

za asi 5,6 mld. Kč vytvořit překladiště pro dovoz téměř miliónu  

kontejnerů za rok, které by se z Asie dovážely na lodích po Dunaji a  

pak odbočkou do Holíče. 

 

Zde by se pak do roku 2025 měly postavit koleje, silnice, jedenáct  

skladovacích hal, parkoviště pro více než stovku kamionů a zázemí pro  

asi pět set zaměstnanců. Uvažuje se také o distribuci zkapalněného  

zemního plynu. 

 

„Asi před dvěma lety plánovala společnost DOE Europe SE za čínské  

peníze postavit obří nákladní překladiště u Hodonína, ale setkala se s  

odporem veřejnosti i politiků. Navíc by se musel udělat nový územní  

plán Hodonína s výstavbou obchvatu a asi i nový krajský plán, takže se  

projekt asi upravil a přesunul do Holíče,“ připomíná Patrik. 

 

Nákladní překladiště je u Holíče ovšem ve vážném střetu s územím,  

které bylo obýváno obyvateli Velké Moravy, po nichž tu v nedalekých  

Kopčanech zůstal kostel a v Mikulčicích obrovské velkomoravské  

hradiště, takže se tato přeshraniční sídelní aglomerace několik let  

připravuje k zařazení do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

 

Záměr se proto setkává i s ostrou kritikou českých a slovenských  

památkářů a archeologů. 

 

„Překladiště je také ve střetu s alternativní trasou plavebního kanálu  

Dunaj-Odra-Labe, jehož přípravu v říjnu schválila česká vláda, neboť u  

Holíče má být přístav s odbočkou na Váh a dále na Dunaj,“ upozorňuje  

dále Patrik, podle kterého je nutné tento střet obou záměrů vyjasnit v  

rámci přeshraničního posouzení vlivů na životní prostředí. 

 

Děti Země již na české Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo  

zahraničních věcí a na Ministerstvo kultury zaslaly žádost, aby  

přeshraniční posouzení bylo zahájeno. 

 

Počítají také, že se přidají další česká a slovenská sdružení. Stejný  

požadavek mají např. Hodonín, Lužice a Mikulčice a různé české a  

slovenské instituce. 

 

„Očekáváme, že odpor proti výstavbě obřího nákladního překladiště u  

Holíče za zřejmě čínské peníze ze strany slovenských spolků, obcí a  

institucí bude také tak silný, jaký byl před lety proti jeho umístění  

u Hodonína, takže se od záměru upustí, zvláště, pokud ani město Holíč  

nemá dosud vybudované potřebné obchvaty,“ uzavírá Patrik. 



 

Kontakty: 

 

Zástupce firmy MLC Holíč s. r. o. (IČ 51224615): Ing. Richard  

Komanovič, tel. 00 421 252 931 001, komanovic@sieberttalas.com 

 

Okresný úrad Skalica, vedoucí odboru starostlivosti o životné  

prostredie: RNDr. Jarmila Tyrschelová, tel. 00 420 961 155 810,  

jarmila.tyrschelova@minv.sk 

 

Odkazy na internetové stránky: 

 

Záměr Multimodálne logistické centrum Holíč (proces EIA podle zákona  

č. 24/2006 Z. z.) 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/multimodalne-logisticke-centrum-holic 

 

Zahájení příprav pro splavnění Odry do Ostravy může začít (TZ MD,  

05.10.2020 – včetně studie o kanálu D-O-L) 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlada-v-ramci-projektu-Dunaj-Odra-Labe-

dala-za-uko 

 

Plán na čínské překladiště lodí padl, překážkou je stavba nové silnice  

(iDNES, 29.06.2028) 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/cina-investice-prekladiste-nakladni-pristav-lode-

hodonin.A180627_411341_brno-zpravy_vh 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

I. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč 

 

 

1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z  

toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy 

2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok 

3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024:  

provozování má začít od 1Q/2025 

4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč) 

5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště  

nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro  

další druhy dopravy 

6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal,  

kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut  

(1. etapa) 

7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z  

toho asi 70 THP 
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II. Účel nákladního překladiště (MLC) u města Holíč 

 

 

„Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logistického a  

priemyselného areálu, ktorého jadrom bude Multimodálne logistické  

centrum (MLC). MLC má predstavovať koncový aj východzí bod kapacitnej  

trasy medzi Ďalekým východom, ďalšími oblasťami (hlavne krajinami  

Stredného východu) a Strednou Európou. 

 

Táto trasa bude slúžiť predovšetkým pre racionálnu prepravu  

kontajnerov po mori s využitím kapacitného prístavu Constanta po  

dunajskej vodnej ceste a odbočke od Dunaja k Holíču. 

 

MLC bude východiskovým bodom pre rozvoz a zvoz kontajnerov, resp.  

príslušného tovaru, do rozsiahlej oblasti, ku ktorej patrí najmä  

západná časť Slovenska, východná a stredná časť Českej republiky,  

dôležité zdroje a ciele prepráv v Poľsku, a to v prvej etape  

železničnou dopravou. 

 

MLC bude slúžiť aj pre logistické operácie s komoditami, ktoré sa  

neprepravujú v kontajneroch (hromadné sypké tovary, automobily a iné  

vozidlá, nadgabarity a ťažké kusy atď.). Vzhľadom k polohe MLC, t.j. v  

blízkosti hlavných ropovodov a plynovodov sa uvažuje tiež s prekladom  

kvapalných substrátov vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG).“ 

 

--  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

RNDr. Miroslav Patrik 

Deti Zeme, Cejl 866/50a, CZ - 602 00 Brno 

mobil: +420-603 574 289 

miroslav.patrik@ecn.cz, http://www.detizeme.cz 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pokud byl tento e-mail z adresy dz.brno@ecn.cz podepsán elektronickým  

podpisem, potvrďte prosím jeho doručení neprodleně. Kvalifikovaný  

certifikát sériového čísla 22176829 vydala PostSignum Qualified CA 4  

(ověření osobních certifikátů na  

http://www2.postsignum.cz/icz_szng_pcu/certSearch). 
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