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Úvodní slovo 

 

 

Vážení občané, 

 

dovolujeme se tímto krátce vrátit k veřejnému setkání s Vámi dne 6.5.2015, kdy jsme Vám opakovaně 
představili dlouhodobý záměr naší společnosti – těžbu štěrkopísků v lokalitě Unčovice.  

 

Na základě Vašeho přání jsme předali Městskému úřadu prezentaci našeho projektu, aby byla kdykoliv 
pro každého přístupná. 

 

Rádi bychom v tomto úvodním textu před vlastní prezentací ještě jednou vyzdvihli základní filosofii, se 
kterou naše společnost LB MINERALS, s.r.o. (jakožto celá nadnárodní skupina LASSELSBERGER) 

k podobným projektům přistupuje a kterou lze shrnout do následujících bodů: 
 



 Těžba surovin je základem všech oborů lidské činnosti a je nutno ji provádět s ohledem na 
minimální narušení životního prostředí 

 

 Těžba surovin musí respektovat dané přírodní podmínky a musí být prováděna v rozsahu, který 
odpovídá skutečné poptávce po dané surovině 

 

 Těžba písku jako určité základní, avšak specifické suroviny, může tržně pokrývat pouze omezené 
území s ohledem na poměr ceny suroviny a výše přepravních nákladů 

 

 Společnost si je v dané oblasti vědoma určitého rizika svého podnikatelského záměru, daného tím, 
že v dnešní době je trh pokryt stávající pískovnou v sousedním katastru a potřeby v krátkodobé 
perspektivě zásadně neporostou. Ve skutečnosti stojí tedy před společností úkol dostat se na trh se 
surovinou, jejíž kvalita získá v daném regionu své zákazníky, aniž by došlo ke zvýšení celkové těžby 
v dané oblasti a tudíž i ke zvýšení zátěže přírody a jejích obyvatel 

 

 Ve všech oblastech své činnosti má naše firma zájem úzce spolupracovat s místními orgány 

zastupujícími obyvatele dotčené oblasti a svojí podnikatelskou činností se podílet na zlepšování 

podmínek jejich života 

 

 Společnost má jasnou představu o stavu krajiny, ve kterém ji předá dalším generacím k užívání. 

K tomuto účelu nechala na základě studie historie krajiny a ankety mezi obyvateli zpracovat 

Krajinářskou studii, do níž je možno rovněž nahlédnout a na jejíž realizaci bude systematicky 

vytvářet prostředky již v průběhu své činnosti 

 



 
 

 

Vážení občané, 

 

pečlivě posuďte náš záměr, popř. vzneste dotazy k jeho realizaci a uvažte, zda by nebylo účelné při 

stejném objemu těžby pokrýt potřebu ve dvou na sobě nezávislých provozovnách, které si vytvoří 

navzájem určité konkurenční prostředí, ze kterého obyvatelé mohou pouze těžit, nikoliv strádat. 

 

 

 

 

Ing. Ladislav MATOUŠEK 

jednatel společnosti 

LB MINERALS, s.r.o. 
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LB MINERALS 

 Společnost LB MINERALS je součástí nadnárodní skupiny 
LASSELSBERGER. Široké spektrum produktů této společnosti ji řadí 
mezi nejvýznamnější dodavatele surovin ve střední Evropě. 

 

 LB MINERALS se zabývá především těžbou, úpravou a zpracováním 
kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej dalších 
svých výrobků, jako jsou např. filtrační křemelina, omítky, sorbenty. 

 

 Vysoká kvalita a environmentální standard společnosti LB MINERALS 
jsou doloženy certifikací ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. 



Lasselsberger - group 

Lasselsberger s.r.o. Lasselsberger s.r.o. 

Kerko a.s. Kerko a.s. 

Zalakeramia Zrt. Zalakeramia Zrt. 

SC Lasselsberger S.A. SC Lasselsberger S.A. 

SC Sanex S.A. SC Sanex S.A. 

OOO Lasselsberger Ufa OOO Lasselsberger Ufa 

 Lasselsberger Italy s.r.l.  Lasselsberger Italy s.r.l. 

Ceramics Ceramics 

LB Cemix s.r.o. LB Cemix s.r.o. 

LB Knauf Kft. LB Knauf Kft. 

Lasselsberger SK s.r.o. Lasselsberger SK s.r.o. 

Lasselsberger Knauf d.o.o. Lasselsberger Knauf d.o.o. 

Lasselsberger Knauf s.r.l. Lasselsberger Knauf s.r.l. 

Building Materials Building Materials 

LB MINERALS s.r.o. LB MINERALS s.r.o. 

Lasselsberger s.r.l. Lasselsberger s.r.l. 

Minerals Minerals 

Lasselsberger GmbH Lasselsberger GmbH 

LB Minerals a.s LB Minerals a.s 

Lasselsberger Hungaria Kft. Lasselsberger Hungaria Kft. 



Historie společností v ČR 

Horní Bříza 

 1877  zahájena těžba a plavení kaolinu 

 1958  připojení lomů a vznik n.p. Západočeské keramické závody 

 

Kaznějov 

 1904  započata povrchová i hlubinná těžba, těženo ručně  

 1957  spojení podniků ZKZ a Hornobřízské kaolinové závody 

 

Chlumčany 

 1873  zahájena těžba a úprava kaolinu 

 1950  vznikly „Chlumčanské keramické závody, n. p.“ 

 1957  připojeny závody Poběžovice a Jehnědno 

 

Rakovník 

 1882  místní jíly využity k výrobě dlaždic a žáruvzdorných cihel 

 1898  zavedena výroba keramických dlaždic, obkladaček, mozaiky 

http://www.rako.cz/


Historie společností v ČR 

Skalná 

 1785  první písemná zmínka o těžbě jílů v okolí Skalné 

 1945  vznik n.p. Sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody 

 1996  privatizace a vznikl společnosti KEMAT spol. s r. o.  

 

Borovany  

 1898  počátek těžby žáruvzdorných jílů 

 1946  znárodnění Calofrigu, začlenění do ZKZ Horní Bříza 

 1992  privatizace a vznik akciové společnosti Calofrig 

 

 

 

 

1999  zahájení kapitálového vstupu společnosti Lasselsberger 

2004  jediným akcionářem všem společností se stává firma 
Lasselsberger 

 



LB MINERALS – lokalizace těžeben 
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LB MINERALS, s.r.o. 

Společnost připravuje již více než 10 let záměr těžby štěrkopísků v prostoru ložiska 

nevyhrazeného nerostu štěrkopísků Unčovice – sever (N 5089300)  

• rok 2004 - odkoupení pozemků od Města Olomouc za účelem těžby (pozemky jako celek o 

rozloze cca 103 ha) 

• rok 2006 - koupě pozemků p. č. 520 a 188/6 od Města Litovel za účelem vybudování 

samostatné přístupové komunikace k lokalitě s možností využití i pro ostatní subjekty 

(zejména ZD Unčovice) 
 

  

 

HISTORIE ZÁMĚRU 



LB MINERALS, s.r.o. 

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU VZHLEDEM  K OKOLNÍM LOŽISKŮM 

• Olomoucký kraj, Obec Litovel, katastrální území Unčovice 

• záměr zahrnuje část ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísků  

     Unčovice – sever (N 5089300) 

LB MINERALS, s.r.o. 

• foto koupě pozemků 
   

 

LB MINERALS, s.r.o. 

Pozemky koupené ve  veřejné soutěži za účelem těžby a 

pozemky zajištěné pro přístupovou komunikaci 



LB MINERALS, s.r.o. 

• roky 2004 - 2005 zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr „Těžba ložiska 

nevyhrazeného nerostu – štěrkopísku na lokalitě Unčovice – západ“ (ložisko Unčovice – 

sever)  

• roky 2004 – 2015 spolupráce při přípravě projektu s Městem (vydání souhlasu), 

respektování požadavků dotčených orgánů státní správy 

• rok 2012 – na základě požadavku Osadního výboru zpracována Krajinářská studie 

Unčovice (součástí anketní oslovení občanů) 

• rok 2014 – MŽP Praha - vydáno vynětí dotčených částí pozemků ze ZPF, vč. schválení 

Plánu rekultivace 

• rok 2015 – jednání s hejtmanem Olomouckého kraje - potvrzení souladu projektu s 

aktualizovanou verzí Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
 

  

 

HISTORIE ZÁMĚRU 



LB MINERALS, s.r.o. 

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU VZHLEDEM  K OKOLNÍM LOŽISKŮM 

• Olomoucký kraj, Obec Litovel, katastrální území Unčovice 

• záměr zahrnuje část ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísků  

     Unčovice – sever (N 5089300) 



LB MINERALS, s.r.o. 

• těžba v katastru obce probíhá na sousedním ložisku Unčovice-Náklo 

• kapacita těžby je závislá především na poptávce po surovině v regionu  

• otevřením další pískovny nedojde automaticky k zásadnímu navýšení objemu těžby 

(poptávka po surovině bude stejná) 

• vstupem nového těžaře dojde k vytvoření zdravé konkurence, což bude mít za následek 

přerozdělení trhu, nikoli nutně navýšení kapacity těžby 

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA LOKALITĚ 



LB MINERALS, s.r.o. 

LOŽISKO UNČOVICE – SEVER (N 5089300)  

• plocha záměru 220 231m2 

• zásoby celkově 3 162 906 m3 

• průměrná mocnost suroviny 18,8 m 

• převážně jemno-střednězrnný materiál 

• těžba v jednom řezu na celou mocnost ložiska 

• 6 těžební polí 

• reálná roční produkce 300 000 tun (cca 180 000 m3) 

• použití: po úpravě – do betonových směsí nejvyšších pevnostních tříd a pro 

stavební účely 



LB MINERALS, s.r.o. 

REALIZACE PROJEKTU UNČOVICE SEVER 

Unčovice - sever: 

• příznivější mocnost suroviny = srovnatelné zásoby při záboru menší plochy pro těžbu  

• vznik menších členitých vodních ploch oproti rozšíření souvislé vodní plochy 

• vybudování komunikace zcela mimo obec Unčovice = odlehčení dopravy obci Unčovice 

• nově vybudovaná komunikace bude využívána také místním ZD pro přesun zemědělských 

strojů  

• konstantní vzdálenost od Obce  

• po ukončení těžby bude komunikace dále využívána pro účely ZD a umožní také 

vybudování cyklostezky  

• zlepšení méně bonitní zemědělské půdy rozprostřením skryté ornice (lokality vytypovány ve 

spolupráci s ZD) 

• zachování stávajících biokoridorů a zřízení biocentra podél vodoteče 

• realizací krajinářské  studie dojde k vylepšení krajiny zejména v části Unčovice 

• vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatele 

• nadstandardní podmínky nabídnuté obci  

• účast občanů a respektování jejich připomínek při zpracování dokumentace pro následné 

schvalovací procesy 



LB MINERALS, s.r.o. LB MINERALS, s.r.o. LB MINERALS, s.r.o. LB MINERALS, s.r.o. 

UNČOVICE SEVER– STAV PO REKULTIVACI 



LB MINERALS, s.r.o. 

REALIZACE PROJEKTU UNČOVICE SEVER 

Nabídka společnosti LB MINERALS ve vztahu k obci Unčovice: 

1. při zahájení a v průběhu těžby bude zajištěn monitoring stavu spodních vod s ohledem na 

eliminaci jejich poklesu a z toho vyplývající ztrátu vody ve studních obyvatel Unčovic, 

forma monitorování bude vzájemně odsouhlasena v dalších etapách řešení projektu 

2. v rámci realizace projektu pískovny bude současně vyřešeno bezpečné křižování nově 

budované komunikace s existující cyklistickou stezkou 

3. při provozu pískovny a úpravny budou dodrženy veškeré hygienické normy, zejména 

prašnost a hluk 

4. po zahájení prodeje písku z budoucí pískovny bude poskytován smluvnímu partnerovi, 

kterého určí osadní výbor Unčovice, příspěvek, jehož výše bude odvislá od prodaného 

množství vyrobeného písku a to dle následujícího schématu: 

Po zahájení těžby a prodeje bude ročně realizována minimální platba ve výši 200 000,-Kč, 

která bude krýt příspěvek za 40 000 tun prodaného materiálu. Za další prodané tuny 

materiálu bude poskytován příspěvek ve výši 5Kč/tunu prodaného materiálu 

 

 




