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O SOCIÁLNÍM PODNIKU JASAN S.R.O. 
Sociální podnik Jasan s.r.o. byl založen Jiřím Hřivnou 4.4.2019 se sídlem v Příkazech u 
Olomouce, s provozovnou v bývalém areálu JZD ve Velkých Hostěrádkách. Od 1.1.2020 začal 
oficiálně provozovat podnikatelskou činnost v oblasti ekologického zemědělství, 
krajinotvorbě, zpracování rostlinné výroby a pečení chleba. Zároveň se snaží o návrat 
Koroptve polní do katastru Velkých Hostěrádek. Vše za pomoci osob znevýhodněných na 
trhu práce. 

IDEA, POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 
Jasan vznikl právě na tomto místě, aby využil potenciálu již vybudovaného ekologického 
zázemí firmou VH Agroton s.r.o. a spolkem Veselá biofarma z.s. a aby zároveň s sebou 
přinesl do těchto míst nové lidi a další využití do nevyužitých pozemků a prostor v areálu.  

Jasan spolupracuje se všemi lidmi, kteří mají stejný nebo podobný záměr bez ohledu na 
věk, pohlaví, kapitál, vzdělání, postižení apod. Tvoří se zde podobně smýšlející společenství 
lidí, které pracuje na stejné věci ne pro peníze, ale pro naplnění ze smysluplné práce. 

Cílem Jasanu je ekonomicky se udržet na trhu a vybudovat silný soběstačný organismus, 
který bude prostřednictvím práce propojovat lidi, zvířata, rostliny a půdu.  

LIDÉ V SOCIÁLNÍM PODNIKU JASAN S.R.O. 
Zaměstnanci: 

Jiří Hřivna – zakladatel, hlavní jednatel, vizionář, zemědělec. 

Renáta Jandová – zakladatelka, jednatelka, zpracovatelka, pekařka. 

Anna Vangelova – psychosociální pracovnice. 

Jarmila Urbanová (CS 55+) – hlavní osobnost Veselé biofarmy, zemědělkyně, zpracovatelka, 
pekařka. 

Libor Zabloudil (CS OZP) – pomocník, zemědělec. 

Renáta Šinkovská (CS 55+) – po 2 měsících rozvázaná pracovní smlouva. 

Kateřina Davidová (CS OZZ) – zemědělkyně, zpracovatelka. 

Stálí dobrovolníci: 

Jarmila Tomášková, Anna Říhová, Jana Kučerová, Martin Svánovský, Jakub Bělka. 

Lidé, kteří nám aktivně pomáhají: 

Jiří Urban (ÚKZÚZ), Tomáš Mitáček (Sonnentor Čejkovice), Michael Vrána (VH Agroton), 
Martin Hutař (PRO-BIO), Mojmír Kopecký (Ateliér Tišnovka), Pavlína Jandová (účetní), Alena 
Vávrová (starostka VH), Tereza Urbanová. 
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - DEKLARACE PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ 
Společensky prospěšný cíl 

Sociální podnik Jasan s.r.o. se zaměřuje na výsadbu extenzivních agrolesnických 
ekosystémů a mezí, které jsou vysazovány za pomoci zaměstnanců znevýhodněných 
na trhu práce. Obnovou těchto krajinných prvků chceme dopomoci návratu Koroptve polní 
zpět do katastru Velkých Hostěrádek. 

Sociální prospěch  

Osoby znevýhodněné na trhu práce tvoří v Sociálním podniku Jasan min. 30 % zaměstnanců. 
Těmto lidem poskytujeme specifickou podporu přizpůsobenou druhu jejich znevýhodnění 
(přizpůsobení pracovních podmínek, psychosociální podpora, tvorba pracovních návyků) a 
individuálně rozvíjíme jejich pracovní kompetence formou vzdělávání. 

Sociální podnik podporuje demokratickou strukturu řízení podniku. Zaměstnanci jsou 
zapojováni do rozhodování o směřování podniku, jsou informováni o chodu podniku, 
výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů na každotýdenních 
poradách. 

Ekonomický prospěch 

Zisk je přednostně (minimálně z 51 %) používán pro rozvoj sociálního podniku a pro naplnění 
společensky prospěšných cílů. Sociální podnik Jasan je nezávislý v manažerském 
rozhodování a řízení na externích zakladatelích či zřizovatelích. 

Environmentální prospěch 

Sociální podnik Jasan sází extenzivní meze, biokoridory a agrolesnické ekosystémy složené 
z nejedlých i jedlých stromů, keřů a bylin, přičemž jsou upřednostňovány původní staré 
odrůdy typické pro tento region. 

Zelenina a ovoce pěstované sociálním podnikem podléhají zásadám ekologického 
zemědělství stejně jako chov zemědělských zvířat. 

Zachytáváme dešťovou vodu ze střech v areálu a tuto používáme k zalévání rostlin a 
k prvotnímu čištění zeleniny. 

Dodržujeme zásady environmentálně šetrného podnikání v každém okamžiku naší 
podnikatelské činnosti. Od nákupu spotřebičů, zařízení, obalových materiálů, přes výrobu po 
úklid, nakládání s odpady a úřadování.  
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Místní prospěch 

Usilujeme o přednostní uspokojování potřeb místní poptávky a místní komunity. 
Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele a nakupujeme od místních dodavatelů. 
Spolupracujeme s místními aktéry (okolní obce, zemědělci, myslivci, apod.). 

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ, IDENTIFIKACE  
Název: Sociální podnik Jasan s.r.o. 

IČ: 08021805 

DIČ: CZ08021805 

Sídlo: Příkazy 75, 783 33 

Datová schránka: ayj2wpm 

Čísla účtu: 2501630085/2010 

Působnost: Sociální podnik Jasan s.r.o. působí na území Jihomoravského kraje, konkrétně 
v obci Velké Hostěrádky, okres Břeclav. 

PUBLIC RELATIONS 
web: www.spjasan.cz 

Facebook: Sociální podnik Jasan 

Instagram: Sociální podnik Jasan, socialnipodnikjasan224 

REALIZOVANÁ PODNIKATELSKÁ ČINNOST 
2019: 

V roce 2019 jsme ve zkratce připravovali podnikání na následující rok, kdy mělo vše oficiálně 
vypuknout. Nad rámec toho jsme zažádali na obci o změnu stávajícího Územního plánu, 
který byl veden čistě jako zemědělská výroba VZ o rozšíření překryvnou plochou OS – 
plochy pro prodej, služby, ubytování, stravování a plochou OE – plochy pro vzdělávání, 
sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu. 
 

28. října – na den Jasanu – proběhla první výsadba stromů v okolí farmy pod záštitou 
Veselé biofarmy a programu od Nadace partnerství. Na výsadbu přijeli i přes nepřízeň 
počasí přátelé i veřejnost včetně děvčat z Camphillu na soutoku – Aničky a Lucky. 
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Výsadba stromů – Veselá Biofarma 2019 

 
 

Ke konci roku jsme ještě uspořádali přednášku s Martinem Semerádem (Akademie 
sociálního umění Tabor) O tajemství včel, která měla úspěch v řadách našich přátel, ale i 
širší veřejnosti. 

Jednatelé SP Jasanu se stali členy Veselé biofarmy. 

Leden/2020 

V lednu nastoupila první nová spolupracovnice Jarmila Urbanová a poté proběhlo Školení 
biodynamiky s Jiřím Prachařem a dalšími dvěma německými biodynamickými zemědělci.  

Započaly první pohovory při hledání dalších zaměstnanců a připravovali jsme první 
zemědělskou sezónu, která pro nás byla velkým krokem do neznáma. Pořídili jsme si 
prvních 15 vynešených slepic z programu Slepice v nouzi a od Karla Matěje jsme dostali 
jednoho kohouta z vlastního odchovu (druhý při přípravách k odjezdu uletěl.) 
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Vynešené slepice 

 
Ihned z kraje roku jsme započali snahy o certifikaci zpracovny, které se následně protáhly o 
rok kvůli vlastnímu zdroji vody. 

Zároveň se započaly bourací práce na původním hygienickém zázemí.  

V lednu jsme měli navíc už druhou návštěvu z Českých Kopist – Camphillu na soutoku – 
Aničku a Vojtu, kteří nám pomohli s vyklízením strže. 

Únor/2020 

V únoru byla na farmě akce v režii Martina Hutaře s početnou skupinkou ornitologů, kteří 
procházeli areál a okolí farmy a vyhodnocovali podmínky pro život určitých druhů ptáků, 
kteří se zde vyskytují. Na tento průzkum jsme později navázali a v zimě vyrobili ptačí budky 
specializované pro tyto druhy ptáků. 

Také v únoru proběhl již tradiční řez Vinné révy s Karlem Válkou v úzké spolupráci 
s Veselou biofarmou, která nám přenechala prostor na krabičce svého čaje, kde se nyní 
představuje také SPJasan. 
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Řez vinné révy 

 
Březen/2020 

Březen byl ve znamení nových tváří. S první vlnou pandemie Covid 19 se k nám přidali noví 
dlouhodobí dobrovolníci - Martin Matěj, jakožto fotograf, a Jarmila Tomášková, jakožto 
hlavní kuchařka na akcích pořádaných Veselou Biofarmou. Domluvili jsme si dobrovolnou 
spolupráci také prostřednictvím SPMP Brno se třemi dalšími dobrovolníky s mentálním 
postižením a to Aničkou, Jančou a Martinem. Na pozici zaměstnanců pod větvemi Jasanu 
nastoupila Renáta Šinkovská a na závěr nám byl seslán takřka přímo z nebes - Libor 
Zabloudil.  

Navštívil nás Benjamin z Nové vsi nad Popelkou a započalo tím další nové přátelství. 
Naposledy před úplným vypuknutím pandemie nás také navštívili camphillští – tentokrát 
v sestavě: Anička, Pavel a Vojta. 

Proběhl tradiční řez ovocných stromů s Radimem Lokočem. Přijali jsme pozvání od 
starostky Velkých Hostěrádek a šli se zároveň se zástupci VH Agrotonu (Michael Vrána) a 
Veselé biofarmy (Tomáš Mitáček) představit místnímu zastupitelstvu.  

Zakoupili jsme z velkochovu u Uherského Ostrohu další vynesené slepice, tentokrát 40 ks.  

Objednali jsme kontejner a vyklidili vše, co se v areálu nahromadilo, včetně černé skládky 
ve strži, kde jsme našli mimo jiné i desítky pneumatik, často i traktorových.  
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Jirka v kontejneru 

 
Abychom areál ještě trochu zkrášlili, zasadili jsme dalších pár stromů, keřů a růží. 

Také jsme si nechali vyrobit logo a začali pracovat na novém webu. 

Duben/2020 

Duben byl poněkud dramatičtěji naladěn. Rozhodli jsme se vyměnit účetní a ukončit 
spolupráci s Renátou Šinkovskou.  

Na 2 týdny dobrovolné práce za námi přijel Kuba Bělka a postavil s Jirkou a Liborem 
Oplocenku za farmou, ze které jsme později vybudovali zahradu se stromy, keři, záhony a 
lavičkou.  

Jirka s Kubou staví Oplocenku 
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Zároveň jsme se ujali dvou odvržených jehňat – Adély a Berty, které se nám postaraly o 
týmovou spolupráci ve dne i v noci.  

Arnošt, Bruno, Adéla, Berta 

 
Za finanční pomoci od Hanky z NZ jsme na pastvině nechali vybagrovat nové terasy. 

Bagrování teras 
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Květen/2020 

V květnu se k nám připojila stážistka Jana Kožnarová a také již zmiňovaná Anička Říhová a 
probíhá další výběrové řízení na nového spolupracovníka místo Renáty Šinkovské. 

Jana Kožnarová krmí Adélu 

 
 

Červen/2020 

V červnu se k našemu kolektivu přidává Kateřina Davidová a jsme zase kompletní. 
Podstupujeme první oficiální kontrolu z kontrolního orgánu Abcert a získáváme certifikát 
BIO na zeleninu a vejce. Po seznámení se s Terezou Veselou z Charity Brno, která nám 
zaštiťuje dobrovolnictví v Jasanu, se účastníme Dobropikniku v Brně netušíc, že mnoho 
podobných akcí bude brzy znemožněno.  
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Stejně tak se odehraje na farmě úspěšná akce Úvod do biodynamického zemědělství, která 
postupně stmeluje podobně smýšlející zemědělce po celé ČR. 

Akce Demeter CS 

 
Učíme se zpracovávat výpěstky a většinu plodů, které farma nabízí. Stejně tak se trénujeme 
receptury v pečení chleba, i když stále bez hnětače a pece. 

Během sezóny probíhajících vzdělávacích akcí v rámci Veselé biofarmy se seznamujeme 
s novými zajímavými lidmi a získáváme první feedback na naši zkušební produkci. 

Červenec/2020 

V červenci (kromě úmorné dřiny na poli během vrcholící sezóny) máme také snahu o prodej 
našich výpěstků, která se díky pandemii stává čím dál bezútěšnější. Zúčastnili jsme se 
jarmarku v Archlebově ve vinařství Spielberg a vyzkoušeli jsme si tak náš první trh.  

Navzdory deštivému počasí a podprůměrným teplotám se nám zelinářství daří a máme 
hojnou úrodu brambor, česneku, cibule, mrkve, rajčat, paprik, pórků, řapíkatého celeru, 
čekanky a dalšího. Také v divoce rostoucích keřích a stromech nacházíme velkou úrodu 
durancií, arónie, šípku, rakytníku apod. 
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Jarča s Káťou v Oplocence 

 
 

Srpen/2020 

V srpnu pokračují naše snahy o prodej a zároveň začínáme bojovat s postupující plísní, 
která napadá hlavně rajčata kvůli vydatným letním dešťům.  

Také zde proběhlo natáčení videospotu Farmářské školy Jiřího Prachaře, kde jsme se 
účastnili jako příklad z praxe. 
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Jirka s Renčou při natáčení 

 

Zároveň jsme se rozloučili s Martinem Matějem a Janou Kožnarovou, kteří vystoupili 
z Jasanu i Veselé biofarmy a vydali se vlastní společnou cestou. 



15 

 

Září/2020 

V září vrcholí sklizeň a zpracovávání všeho, co se urodilo a pokračují snahy s prodejí, 
tentokrát na pravidelných trzích v Hodoníně. 

Renča       Jirka 

 
 
Verča-stážistka sklízí pórek 
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Cibule 

 
 

Říjen/2020 

V říjnu probíhají sklizně poslední zeleniny pro Petra Weidenthalera a gradují přípravy na 
výsadbu stromů a keřů tentokrát pod naší taktovkou za úzké spolupráce s VH Agrotonem a 
Obcí Velké Hostěrádky.  

Pozvali jsme si na farmu Potulného sadaře Dominika Grohmanna a proběhlo školení ve 
výsadbě, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, co jsme dělali minulý rok dobře a co zase ne. 

Školení s Dominikem Grohmannem 
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Také v říjnu postihla Jasan první karanténa, která netrvala déle než 10 dní. Během ní, jsme 
obdrželi od KHS poslední zbývající souhlasné stanovisko s rekonstrukcí zpracovny a 
sociálního zázemí. 

Listopad/2020 

V listopadu probíhalo „dýňování“, o které se nám postaralo Semo Smržice, se kterými 
vzájemně spolupracujeme. Semo nám poskytuje bezplatně bio dýně a my jim na oplátku 
sušíme semena.  

Také proběhly všechny výsadby stromů (73 ks ovocných stromů + 236 ks keřů), které jsme 
kvůli pandemii nemohli uskutečnit veřejně, takže jsme je sázeli za pomoci VH Agrotonu 
sami. 

Výsadba – kompletní Jasan s dobrovolnicí Aničkou 

 
 

Prosinec/2020 

V prosinci jsme navázali spolupráci se spolkem Naše společná krajina a za kooperace 
s místním Mysliveckým spolkem jsme se dohodli na dalších konkrétních krocích při snaze o 
návrat Koroptve polní zpět do katastru Velkých Hostěrádek.  

Také jsme našim zaměstnancům a dobrovolníkům uspořádali Vánoční večírek, kde jsme si 
společně upekli chleby, stloukli krmítka pro ptáky a zazpívali.  

S koncem roku přichází i potřeba popsat výjimečnou situaci spojenou s pandemií, která 
zásadně zasáhla celý svět, nás nevyjímaje. V roce 2020 jsme si společně prošli těžkým 
rozjezdem sociálního podniku a situace pandemie ji nikterak neusnadňovala. Vázly jak 
byrokratické záležitosti, tak nejvíce obchod, vzhledem k tomu, že se uzavřely restaurace, 
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které jsme měli předem domluveny na odběr sezónních přebytků. Navzdory všemu jsme 
však mohli stále provozovat naši činnost bez větších omezení a nacházeli zde útočiště i lidé 
zvenku, kteří nám na oplátku pomáhali se zemědělstvím.  

Dobrovolníci 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 
MPSV OPZ výzva č. 129 – Sociální podnik Jasan 

AOPK POPFK – Výsadba stromů a keřů - pod hlavičkou VH Agrotonu 

AOPK PPKB - Výsadba stromů a keřů - pod hlavičkou Obce Velké Hostěrádky 

DALŠÍ ČINNOSTI  
Farmářská škola Jiřího Prachaře – spolupráce 

ZÁMĚRY NA PŘÍŠTÍ ROK 
Splnit podmínku Výzvy č. 129 – 30 % celkových výnosů = tržby 

Najít si cestu k ekonomické samostatnosti. 

SOCIÁLNÍ PODNIK JASAN JE ČLENEM 
Veselá biofarma z.s. 

Demeter CS 
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Asociace sociálního zemědělství 

Sociální podnikání 

PODĚKOVÁNÍ  
Tereza Veselá (Charita Brno) 

Kouřilovi 

Hanka z NZ 

Stanislav Bíza 

Adéla Roubíčková 

Prášil ml. 

Wangari z.s. 

Petr Weidenthaler 

Statek u kozy a petržele – Petra a Standa Kutáčkovi 

+ všem dobrovolníkům. 

KONTAKT 
Adresa provozu: 

Sociální podnik Jasan, s.r.o. 

Velké Hostěrádky 224 

691 74 Velké Hostěrádky 

Adresa fakturační: 

Sociální podnik Jasan, s.r.o. 

IČ: 08021805 

Příkazy 75 
 
783 33 Příkazy 

Web: https://spjasan.cz 

Email: jiri.hrivna@spjasan.cz nebo renata.jandova@spjasan.cz 

Telefon: +420 734 607 242, +420 604 290 116 
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FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2021 

 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 



27 

 

 

 


