
VYHODNOCENÍ DOPADU PODNIKÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO 

SOCIÁLNÍHO PODNIKU JASAN NA ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ 

Environmentální principy Sociálního podniku Jasan: 

1. Sázení stromů a keřů – staré odrůdy – Koroptev polní 

2. Ekologické zemědělství vč. Welfare 

3. Zachytávání vody (zalévání a prvotní čištění zeleniny) 

4. Environmentálně šetrné podnikání 

1. Sázení stromů a keřů – staré odrůdy – Koroptev polní 

1.1. Určení cíle: Vrátit Koroptev polní zpět do katastru 

1.2. Jak toho dosáhnout: Vysázet stromy a keře, podle kterých se lépe orientuje 

v krajině a konzultovat s odborníky jejich případné umělé vypuštění do krajiny. 

1.3. Jak měřit cíl: 

1.3.1. Kvantitativně: 

1.3.1.1. počet vyskytujících se koroptví dle každoročního sčítání místním 

mysliveckým spolkem  

Od r. 2019 do r. 2021 je stále v katastru Velkých Hostěrádek počet Koroptví 0. 

1.3.1.2. Počet nově vzniklých krajinotvorných prvků v zemědělské oblasti. 

V krajině v blízkosti farmy vznikly čtyři nové krajinotvorné prvky, které naplní svou funkci, jakmile 

dosáhnou určitého vzrůstu, což bude za cca 5 let. Přičemž celkem bylo vysazeno 126 ks stromů 

starých ovocných odrůd a 356 ks keřů. Viz mapka níže. 

1.3.2. Kvalitativně:  

1.3.2.1. jak se změnila krajina pro její život – vizuálně, ostatní živočichové v krajině 

Výskyt koroptví v krajině je bioindikátorem zdravého životního prostředí a poukazuje na celostní 

zlepšení stavu krajiny. Po dvou letech od výsadby nových krajinných prvků, se krajina pro koroptve 

ještě mnoho nemění. Větší změnu lze očekávat až od pátého roku jejího růstu.  

Nyní díky zvýšení množství a druhové rozmanitosti stromů a keřů v katastru, se zvýšil genofondový 

potenciál katastru VH. Výsadbou se vytvořila nová hnízdiště a loviště pro druhy, které zde doposud 

neměly odpovídající podmínky pro svůj rozvoj. Např. žížaly, slepýši, zmije, luňáci a dokonce se zde 

vyskytuje i dudek chocholatý. 

VYHODNOCENÍ:  

Dle Mgr. Petra Rejzka (předseda spolku Naše společná krajina z.s.) je zapotřebí spojit síly s místním 

zemědělcem (Ekofarma PRO-BIO) a mysliveckým spolkem Velké Hostěrádky. Dle jeho informací je 

zapotřebí pro návrat koroptve více zpřírodnit krajinu a to kombinací několika opatření (kombinované 

biopásy, pěstování pícnin, zbudování zimních strnišť, obnova tůní a kaluží, kontrola predátorů vč. 

prasete divokého). Krajinářského opatření (vybudování keřových remízků a ovocných alejí) se chopil 

SP Jasan a během doby trvání projektu vysadil 126 ks ovocných stromů a 356 ks keřů a vytvořil tak 4 



nové krajinotvorné prvky. Zároveň ve spolupráci s Ekofarmou PRO-BIO vykopal tůňku a v letošním 

roce 2022 pracuje na vyčištění původního rybníka v blízkosti farmy. 

V případě možností a kompetencí, byla tato výsadba maximum, které mohl SP Jasan pro návrat 

koroptve v tak krátkém časovém horizontu učinit. Krajinářská opatření slouží jako doplněk dalším 

opatřením, která mají tvořit ve spolupráci s Jasanem i zemědělci a myslivci, aby mohla krajina 

poskytnout vhodné hnízdní a potravní stanoviště a popeliště pro koroptve. V kombinaci s  výsadbou se 

výrazně zvyšuje pravděpodobnost pro její návrat. 

Co se týče umělého vypuštění do krajiny, je tato metoda nákladná (500,- za koroptev) a vzhledem 

k nevyhovujícím životním podmínkám i nesmyslná. Lze o ní uvažovat ve chvíli, kdy bude krajina pro 

hnízdění a orientaci koroptve přizpůsobena. 

PLÁN DO BUDOUCNA:  

1) Optimalizace půdních ploch, kde vzniknou na okrajích polí zatravněné neobdělávané pásy - 

úhory. – Do konce roku 2024 (Ekofarma PRO-BIO) 

2) Monitoring v zimě v noci podle zpěvu koroptví (odlišná metoda než jakou praktikují myslivci i 

spolek Naše společná krajina) – do konce roku 2023. 

3) Péče o stávající výsadbu – doplňování uhynulých kusů, mulč, řez, zálivka – do konce roku 2026 

4) Nová výsadba dalších keřů a stromů – od r. 2027 

5) Umělé vypuštění koroptví do krajiny – na základě názoru odborníků, nejdříve v r. 2025. 

6) Založení kombinovaných biopásů – od začátku r. 2024 

 

Podle Ing. Václava Zámečníka (Česká ornitologická společnost - zemědělský koordinátor) se populace 

koroptví rozšiřuje velmi pomalu a je zapotřebí, aby měly mezi stanovišti koridor, kterým by se mohly 

pohybovat.  V současnosti je dle monitoringu (Naše společná krajina z.s.) několik jedinců v katastru 

obce Hrušky, tj. cca 15 km od Velkých Hostěrádek. Žádný koridor zatím mezi těmito dvěma místy není. 

Návrat koroptve zpět do krajiny je záležitost mnoha let hlavně proto, že se musí změnit celý ráz 

krajiny. Přítomnost koroptve je hlavním indikátorem jejího zdraví, které bylo za dobu kolektivizace 

zásadním způsobem narušeno. Jedná se o dlouhodobou spolupráci více subjektů (viz. výše) a 

několikaletou vůli o společný záměr. SP Jasan přišel do Velkých Hostěrádek jako první iniciátor 

návratu koroptve a za 2 roky svého působení zde dal do pohybu celou záležitost, jejíž vývoj se nyní 

ubírá velmi reálným směrem pro její návrat. 

V minulém roce se SP Jasan stal také členem evropského projektu Framework 

(https://www.framework-biodiversity.eu/). Ten má za cíl vytvořit na různých místech EU klastry 

spolupracujících sousedních zemědělských subjektů, které společně řeší environmentální téma, 

aktuální pro danou oblast, v níž podnikají. V našem případě se vytvořila skupina osmi podniků, 

převážně hospodařících v katastru VH, které se mají zasadit o postupné zavádění opatření na podporu 

diverzity ptactva. Vedle výsadeb stromů a keřů jsme společně do krajiny umístili desítky budek pro 

různé druhy ptáků. 
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Lokalita: Na dlouhých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapová příloha výsadeb z r. 2020, 2021 
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Lokalita: Světlá hora 
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Lokalita Novosady 
modrá čára – navržena polní cesta 
červeně – místa výsadby stromů 
 

 



 
 



Lokalita Stračinky 
červeně – místa výsadby stromů 
 

 
 

 

 
 



 

2. Ekologické zemědělství 

2.1. Určení cíle: Vypěstovat kvalitní zeleninu a chovat zvířata welfare 

2.2. Jak toho dosáhnout: Určit vhodné plochy pro určité druhy zeleniny a neustále 

zvyšovat znalosti v oblasti ekologického zelinářství včetně vhodné techniky. 

Poskytnout zvířatům dostatek prostoru a kvalitní krmivo v bio kvalitě. 

2.3. Jak měřit cíl: 

2.3.1. Kvantitativně: 

2.3.1.1. Množství vypěstované zeleniny dle druhů. 

Bylo vypěstováno 23 druhů zeleniny na ploše 0,74 ha. 

2.3.1.2. Množství spokojených zvířat. 

V sociálním podniku je chováno aktuálně 50 slepic, 2 husy a 2 indičtí běžci. Dále 4 kočky na lov myší 

a 2 psi pro kanisterapeutické účely.   

2.3.2.Kvalitativně: 

2.3.2.1.jak se změnila půda, na které se pěstuje. 

Díky zvýšené biodiverzitě ubývá počet nezbytných ochranných a podpůrných zásahů, které byly na 

počátku ekologického hospodaření třeba. (Např. práce s rotavátorem, který je potřeba používat při 

zhutnělé zemině. Jeho použití na úkor nakypření půdy zabíjí žížaly v horních vrstvách půdy.) 

Půda je znatelně kypřejší a plná života již po první zelinářské sezóně. Díky metodě market-

gardeningu neboli efektivnímu pěstování zeleniny a bylin v záhonech, je kus krajiny, který 

obhospodařujeme, také krásný na pohled. 

Znatelně se tedy zvýšil obsah organické hmoty, čímž půda získala novou, odlehčenou strukturu. 

Zároveň vzrostlo množství půdního edafonu, jež půdu dále vylepšuje. 

VYHODNOCENÍ:  Krajina v blízkosti farmy, kterou obhospodařujeme, se rychle mění, stejně jako 

kvalita půdy, se kterou pracujeme. Každý rok rozšiřujeme pěstování o další plochu a rozmanitost 

druhů pěstované zeleniny. Za pochodu se učíme moderním technikám pěstování, které jsou zároveň 

efektivní. Naučili jsme se také co nejefektivněji chovat a především krmit drůbež. 

PLÁN DO BUDOUCNA: V dalších letech budeme usilovat o certifikaci z Bio na Demeter. A v horizontu 

tří let si chceme pořídit krávu, která k zemědělství neodmyslitelně patří. Nicméně už letos chceme 

rozšířit chov zvířat o další druhy, aby zde postupně vznikala malá faremní Zoo. 

3. Zachytávání vody (zalévání a prvotní čištění zeleniny) 

3.1. Určení cíle: Využít veškerou vodu, která se dá zachytit ze střech z farmy. 

3.2. Jak toho dosáhnout: Vystavět a vybudovat co nejvíce nádob anebo zařízení pro 

zachycování vody ze střech. 

3.3. Jak měřit cíl: 

3.3.1. Kvantitativně: 



3.3.1.1. Množství vystavěných nádob resp. Zachycované vody. 

V prostorách jsou instalovány tyto nádoby: 3 x nádrž na 1000l, 8 x sud na  150 l, které jsou 

používány na zalévání sadby a následně i některých záhonů se zeleninou. Dalším novým prvkem 

tentokrát pro zasakování vody v areálu je vybudované malé jezírko. 

3.3.2.Kvalitativně: 

3.3.2.1.Vizuálně množství vody, které odteče při deštích z farmy ven. 

Navzdory rozmístění nádob v různých místech farmy, dochází stále ke značnému odtoku vody pryč 

z areálu. To lze vypozorovat i ve strouze pod farmou, kde odteče po dešti stále mnoho vody.  

VYHODNOCENÍ: Vzhledem k velikosti areálu a velkých dlážděných ploch, je toto řešení nedostačující. 

V případě využití zachycené vody je tento systém také nedůmyslný a je potřeba ho zefektivnit (nelze 

neustále napouštět zachycenou vodou konve, je to pracné, pomalé a málokdy využijeme všechnu 

vodu.)  

PLÁN DO BUDOUCNA: Vybagrovat zasakovací příkopy a zachytávat dále do nádob, které se 

přečerpáním naplní ve vyvýšených místech areálu a samospádem budou zavlažovat zeleninu 

kapkovou závlahou. 

4. Environmentálně šetrné podnikání 

4.1. Určení cíle: Minimální provozní výdaje, minimální znečištění odtokové vody, 

minimální množství odpadků 

4.2. Jak toho dosáhnout: Nakupovat ekologické mycí prostředky a proškolit a dohlížet na 

zaměstnance, aby plnili pravidla zásad enviro-šetrného podnikání. Dodávat do bezobalových obchodů 

4.3. Jak měřit cíl: 

4.3.1. Kvantitativně: 

4.3.1.1. Množství nakoupené ekodrogerie vůči neeko, množství vytříděného odpadu, spotřebovaná 

voda, elektřina, suroviny. 

Veškerá nakoupená drogerie je non toxic. 

Množství vytříděného odpadu:  

- směsný odpad: 110 l/ měsíc 

- papír 60l /měsíc 

- plast 60 l / měsíc 

- sklo 60l / 2 měsíce 

- kovy 60l / 2 měsíce 

Voda: 12 m3/měsíc 

Elektřina: 1000kWh/měsíc 

Suroviny i hygienické prostředky jsou nakupovány ve velkých baleních, pokud lze, tak 

v recyklovatelných nebo vratných obalech. K nákupu se využívají lokální ekologičtí dodavatelé a 

bezobalové obchody. 

Do bezobalových obchodů odchází 9,85 % produkce (vejce, zelenina, kysané zelí, výrobky). 

4.3.1.2. Ušetřené peníze 



Díky nakupování velkých balení je ušetřeno přibližně 1000 Kč/měsíc. 

4.3.2. Kvalitativně: 

4.3.2.1. Příjemnější prostředí na pracovišti. 

Vzhledem ke sdílení stejného názoru na enviromentálně šetrné podnikání u většiny 

spolupracovníků, vládne na pracovišti přátelská atmosféra. 

VYHODNOCENÍ:  Mentální nastavení v podniku i mezi jeho zaměstnanci je jednoznačně proekologické 

a proekonomické. Proto je samozřejmostí, že veškeré činnosti nebo nákupy, které se dají dělat „lépe“ 

se tak dělají. Nelze najít místečko v technologických postupech, které by se dalo dělat ekologičtěji či 

ekonomičtěji. 

PLÁN DO BUDOUCNA: Udělat z našich skleněných obalů vratné obaly.  

 

 

 


