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DALŠÍ TÉMATA: Ekologické vs. konvenční zemědělství, jabloň domácí, ovoce v Českém 

středohoří    

 

ÚVOD    

Otázka do soutěže: Jakými dvěma slovy byste pojmenovali Litoměřicko? Samozřejmě, 

ZAHRADA ČECH! Jsme velmoc v pěstování zeleniny a ovoce. Na zeleninu máme úrodné 

Polabí, na ovoce Středohoří.  

Ano, na své ovocné sady můžeme být pyšní. Přesto ne tak pyšní, jako ještě před sto lety. 

Tehdy bylo v našich kopcích ovoce ještě mnohem víc. Co se stalo? Nejprve musela po válce 

odejít většina původních, německých hospodářů. Potom přišla komunistická zemědělská 

družstva. Nakonec globální trh, jablka z Itálie a dnes především z Polska. Výsledek? Kilometry 

zaniklých sadů.  

Schválně, podle čeho si v obchodě vybíráte jablka? Podle ceny? Podle vzhledu? Nabízíme 

další hlediska: z jaké vzdálenosti se dovážejí a kolik chemických postřiků obsahují. Ať si každý 

vybere podle svého – my se vypravíme do jednoho běžného a do jednoho ekologického sadu, 

abychom měli srovnání. Nepojedeme daleko, oba najdeme na cestě z Litoměřic do Úštěku. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

KDE BÝVALY OVOCNÉ STROMY 

Podívejte se na letecký snímek krajiny z roku 1954. Najdete ho na webu 

https://kontaminace.cenia.cz/. Vyberte si třeba obec Pokratice, dnes část Litoměřic. Vidíte ty 

tmavošedé tečky v krajině? To jsou ovocné stromy. V pravém horním rohu můžete přepnout na 

aktuální snímek. To je změna – velké, širé, rodné lány. 

 

DOVOZ A VÝVOZ OVOCE 

Najděte na internetu tabulku dovozu a vývozu ovoce do ČR a z ČR za předminulý rok. Vyberte 

si pět druhů, které se u nás pěstují, počítejte a porovnávejte. Odkud se k nám nejčastěji dováží? 

Kam se vozí od nás? Jaký je rozdíl mezi vývozem a dovozem? Šikovný matikář (i rodič) tu 

najde spoustu pěkných početních příkladů. Co takhle zapojit procenta a převádět je na zlomky? 

 

PROČ SE OVOCE VOZÍ SEM A TAM? 

Spočítáno? Připravte se na diskuzi. Proč se jablka vyvážejí i dovážejí? Nestačila by nám ta 

česká? Komu se takový obchod vyplatí? Kdo (nebo co) na něj doplácí? Jak jablka cestují?  

S jakým vlivem na životní prostředí? 

 

S POSTŘIKEM NEBO BEZ? 

Zpátky domů. Jak se tedy u nás jablka pěstují? Když to chcete dělat ve velkém a konkurovat 

levnému dovozu, asi vám nezbývá než pomocí chemických postřiků. Existují však i jiné cesty. 

Vaším dalším úkolem je proto zjistit, co znamená značka BIO a čím se liší ekologická farma 

od té běžné. Aspoň tři hlavní rozdíly!  
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BIO X NEBIO 

Nakonec se zaměřte zpátky na jablka a najděte hlavní rozdíly mezi ekologickými a běžnými 

(konvenčními) sady. Máte? Nezbývá než si připravit otázky pro farmáře. Ptejte se například, 

jak o jabloně pečují, kolik je třeba ruční práce, co zastanou stroje, jaké práce a kdy v průběhu 

roku je třeba udělat, jaké mají výnosy, kam dodávají jablka. Ale určitě vymyslíte otázek 

mnohem víc. 

 

2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Do Soběnic autobusem z Litoměřic. Zpátky z Horních Řepčic vlakem.    

  

DOPORUČENÁ TRASA: Ze Soběnic po silničce do Horních Řepčic. Vesnicí projdete  

k železniční trati a podél ní se vydáte doleva. Farmu Schauerových najdete u nádraží Horní 

Řepčice. Celková délka trasy: 3 kilometry. 

 

ROČNÍ OBDOBÍ: léto, podzim      

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: min. 3 hodiny      

 

VYBAVENÍ: fotoaparát, kamera nebo diktafon, mapa    

 

Sad v Soběnicích patří Zemědělskému družstvu Liběšice - http://www.zdlibesice.cz  

 

Schauerovy zahrady v Horních Řepčicích - https://www.schauerovyzahrady.cz/  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE   

 

 

DVOJITÁ EXKURZE 

Cílem této dvojité exkurze je porovnat běžné sady s těmi ekologickými. Na Litoměřicku je 

naštěstí najdeme kousek od sebe. Je na vás, jestli začnete Soběnicemi nebo Horními Řepčicemi. 

Otázky máte připravené, hlavní rozdíly už také znáte.  

 

REPORTÁŽ 

Zkuste to formou reportáže. Foťte, ptejte se, natáčejte. Zaměřte se na rozdíly. Snažte se 

nashromáždit co nejvíce materiálu. Rozmyslete si, jak nejlépe zaznamenat odpovědi průvodců. 

Po návratu z exkurze budete mít dost podkladů k vytvoření zajímavého článku do časopisu nebo 

videoreportáže na YouTube. 

 

DRUHY A ODRŮDY 

Bylo by škoda strávit exkurzi jen hledáním rozdílů. Zaměřte se také na druhy ovoce a jejich 

odrůdy. Zjistěte, kterému ovoci se na Litoměřicku dobře daří a proč. Dokážeme tu pěstovat  

i některé jižní druhy? Kolik různých odrůd jablek v sadech najdete? Ochutnejte a vybírejte, 

kterou byste chtěli mít na (školní) zahrádce. 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

VYROBTE SI VLASTNÍ MOŠT 

Je to neuvěřitelně jednoduché. Nasbírejte jablka a dejte pozor, abyste neměli jen samá kyselá. 

Sežeňte si lis – nejlevnější je takový ten tradiční litinový mlýnek s ruční obsluhou. To znamená, 

že budete posilovat ruce a ušetříte trochu uhlí v našich elektrárnách. Šťávu, která vám vyteče, 

můžete samozřejmě rovnou vypít. Anebo ji zkuste zakonzervovat. Nejlépe tím, že ji zahřejete. 

Ale pozor, mošt se nesmí vařit, abyste nezničili vitamíny. Použijte teploměr a nejděte nad  

75 stupňů. Stačí 15 sekund. Pak už můžete plnit připravené lahve a skladovat – nejlépe ve tmě 

a chladu. A ještě jedno varování na závěr: dobrý mošt se pije sám, vy to s ním ale nepřehánějte. 

Překyselený žaludek by vás mohl dostat i do nemocnice. 

 

K ČEMU JE PASTERACE? 

To, co jste právě provedli s moštem, se jmenuje pasterace. Zjistěte, kdo to byl pan Pasteur, čím 

se zabýval a proč se naše zahřívání jmenuje právě po něm. Prostudujte také, jak má správné 

pasterování probíhat a k čemu je dobré. 

 

MISS JABLKO 

Uspořádejte soutěž o nejchutnější jablko: sežeňte několik jablek různých odrůd a z různých 

zdrojů – ze supermarketu, ze zahrádky, z biosadu. Od každého soutěžního jablka alespoň 2 kusy 

(podle počtu hodnotitelů). Připravte výstavku jablek s jejich názvy a tabulky pro hodnotitele  

– hodnotí se vzhled, vůně a chuť. Na celkovou chuť mají vliv vlastnosti jako tuhost slupky, 

konzistence dužniny, šťavnatost a kyselost. Můžete známkovat jako ve škole. Porovnejte 

výsledky – vyhraje skutečně to nejkrásnější?  
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JABLKA Z VLASTNÍ ZAHRÁDKY 

Vybrali jste si v sadu nebo při soutěži Miss jablko to nejchutnější? Sežeňte ve školkách stromek, 

zasaďte ho a vypěstujte si jablka svoje. Podle prostorových možností pečlivě zvažte, jestli 

koupíte zákrsek, polokmen nebo vysokokmen (jak se od sebe liší?) a nechte si poradit i s péčí. 
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