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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca je zameraná na analýzu žĺtkov a bielkov zo slepačích vajec 

pochádzajúcich z rozdielnych druhov chovov v Českej republike za pomoci troch analytických 

metód. Na určenie bielkovín bola použitá Kjeldahlova metóda, na stanovenie tukov zas 

poslúžila Soxhletova metóda a na prvkovú analýzu optická emisná spektrometria s indukčne 

viazanou plazmou ICP-OES. V teoretickej časti je popísaná história chovu sliepok, označovanie 

a rozdeľovanie vajec a zloženie vajec na základe rôznych aspektov. Hlavným bodom bolo 

rozdelenie vajca na žĺtok a bielok a jeho následné popísanie po chemickej a fyziologickej 

stránke. Uvedený je tiež princíp použitých metód.  Experimentálna časť sa zaoberá prípravou 

vzoriek, kalibračných roztokov a postupom analýzy. Vo výsledkoch a diskusii sú spracované 

všetky výsledky, štatisticky vyhodnotené a porovnané s literatúrou. Na analýzu bolo použitých 

jedenásť rôznych druhov vajec z Českej republiky patriacich do šiestich rôznych kategórii.  

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on the analysis of egg yolks and egg whites from chickens 

raised with different breeding methods in the Czech Republic using three analytical methods. 

The Kjeldahl method was used to determine the proteins, the Soxhlet method was used to 

determine the lipids and ICP-OES was used for elemental analysis. The theoretical part 

describes the history of chicken breeding, marking and distribution of eggs and composition 

of eggs based on various aspects. The main point was the separation of egg yolk and egg 

white and the subsequent description on the chemical and physiological level. Principle of 

used methods is also described.  The experimental part deals with the preparation of samples, 

calibration samples and process analysis. All the results of analysed substances are 

summarized, statistically evaluated and compared with the other literature. For this analysis 

were used eleven different types of eggs from the Czech Republic from six different 

categories.  
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1.  ÚVOD 

Ľudstvo poznalo vajcia už od praveku. Stali sa rýchlo bežnou súčasťou ich jedálnička, ale 

tiež súčasťou rôznych kultových obradov. Po domestikácii druhu Callus sa kura domáca 

a slepačie vajcia pomaly rozšírili po celom svete a ľudia sa dostali k tomuto ľahko stráviteľnému 

zdroju živín, ktoré treba na každodenný rast a udržiavanie telesných tkanív. Časom si vajcia 

upevnili svoje postavenie aj v potravinárskom priemysle, kde sa využívajú v rozličných 

odvetviach. Bohaté uplatnenie si slepačia vajcia našli aj v domácnostiach.  

V súčasnosti sa slepačie vajcia dajú bežne kúpiť v obchodoch. Tieto vajcia však nie sú 

identické a rozdeľujú sa podľa rozličných faktorov. Každý druh delenia vajec sa odzrkadľuje 

na ich značení, či už na ich obale alebo na samotnej škrupine. Okrem rozdeľovania podľa 

veľkosti a akosti je pravdepodobne najdôležitejšie ich rozdelenie na základe spôsobu chovu 

daných nosníc. Tu poznáme práve štyri hlavné skupiny, a to vajcia z klietkového chovu, 

z podstielkového chovu, z chovu s vonkajším výbehom a ekologické vajcia. Ako piatu skupinu 

môžeme považovať vajcia z domácich chovov. Tieto skupiny chovov sa od seba odlišujú 

zložením stravy nosníc ale aj samotnými podmienkami, v ktorých sú chované. 

Cieľom tejto práce bolo naštudovať si okrem histórie, spôsobu a štýlu kŕmenia a chovania 

sliepok aj zloženie slepačieho vajca po chemickej, ale aj po fyziologickej stránke. Dôležitou 

časťou práce bolo oboznámenie sa o trojici konkrétnych analytických metód, ktoré boli v praxi 

aplikované samostatne na oddelený žĺtok a bielok slepačích vajec zo spomínaných rozličných 

druhov chovov. Zamerali sme sa na stanovovanie hrubých bielkovín metódou podľa Kjeldahla, 

celkových lipidov metódou podľa Soxhleta a nakoniec minerálnych látok pomocou ICP-OES. 

Namerané výsledky boli zapísané, spracované, porovnané s výsledkami iných autorov a hlavne 

analyzované na základe toho, z akého chovu konkrétne vajcia pochádzali.   
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2.   TEORETICKÁ ČASŤ 

Teoretická časť tejto práce sa zaoberá hlavne slepačími vajcami, ich charakteristikou, 

zložením, ale tiež jednotlivými analyzovanými látkami a metódami bežne využívanými pri ich 

analýze. Venuje sa aj chovu nosníc v minulosti, ale hlavne v súčasnosti, kde sa dôraz kladie na 

rozdielne podmienky v rozličných chovoch sliepok v Českej republike. 

 

2.1  Všeobecná charakterizácia vajec 

Vajcia boli odpradávna výživou pre ľudstvo. Sú jednou z takmer dokonalých 

proteínových potravín v prírode a obsahujú vysoko kvalitné živiny [1]. Okrem biologicky 

hodnotných bielkovín vajcia obsahujú aj mastné kyseliny, veľmi dobre využiteľný fosfor, 

ďalšie minerálne a stopové prvky. Vyskytujú sa tu všetky vitamíny s výnimkou vitamínu C [2]. 

Vajcia sú pre organizmus ľahko stráviteľné a môžu poskytnúť pre človeka významnú časť živín, 

ktoré sú denne vyžadované na rast a udržiavanie telesných tkanív. Ich celkovými prednosťami 

je aj nízka energetická hodnota a všestranné využitie pri príprave pokrmov. V potravinárskom 

priemysle sa využívajú v rozličných odvetviach a tiež bohaté uplatnenie nachádzajú aj 

v domácnostiach. Najdôležitejším druhom vajec sú práve slepačie vajcia. Vajcia ostatných 

druhov vtákov (husi, kačice, čajky, morky, prepelice, mníšiky) majú menšiu dôležitosť. Pojem 

„vajcia“ bez prídavného mena sa teda vo všeobecnosti vzťahujú na slepačie vajcia [1]. 

 

2.2  História vajec 

Nosnice ľudia chovajú už od praveku. Na začiatkoch neboli ich vajcia prvoradé, ale 

časom si ľudia uvedomili dôležitosť a jednoduché využitie vajec a začali sa na ne viac a viac 

zameriavať. Okrem výživovej funkcie plnili vajcia aj ďalšie, hlavne náboženské či ozdobné 

funkcie. [3]. 

 

2.2.1  Domestikácia 

Domestikácia sa dá nazvať aj evolučným procesom, v ktorom určitá populácia reaguje 

na selekčný tlak zo strany človeka a prispôsobuje sa novému prostrediu života v jeho 

bezprostrednej blízkosti [4]. Jednotlivé druhy prešli touto premenou do podoby, ktorá sa 

odlišuje od pôvodných predkov. Po tomto procese už živočích nereaguje na podnety, ktoré nie 

sú pre neho dôležité, ako napríklad strata plachosti [3]. 
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2.2.2  Pôvod a domestikácia kury domácej 

Aktuálne poznatky o domestikácii kury domácej (Gallus gallus f. domestica), sa 

prehodnocujú na základe archeologických, historických a molekulárnych údajov. V južnej 

a juhovýchodnej Ázii bolo identifikovaných niekoľko domestikačných centier. Poznanie 

sekvencie genómu urýchlilo identifikáciu kauzálnych mutácií určujúcich hlavné morfologické 

rozdiely medzi divokým Gallusom a domácimi plemenami [5]. Rod Gallus celkom zahŕňa štyri 

druhy, ktoré sa od seba navzájom odlišujú hlavne svojím geografickým rozšírením a 

morfologickou stavbou. Kura srílanská (Gallus lafayetii) pochádza zo Srí Lanky a je geneticky 

nebližšia kure zelenej (Gallus varius) nachádzajúcej sa na Jáve a kure bankivskej (G. gallus). 

Kura Sonnerova (Galus sonneratii) z oblasti centrálnej a juhozápadní Indie tvorí sesterskú 

vetvu všetkým ostatným druhom. Za priameho potomka sa dnes považuje kura bankviská avšak 

ustálil sa názor, že jej pôvod je s vysokou pravdepodobnosťou polyfyletický [6], [7], [8] . 

 

 

Obr. 1: Rozšírenie rodu Gallus v juhovýchodnej Ázii [8] 
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2.2.3  Šírenie kury domácej 

Nie je presne známe, kedy k domestikácii došlo, ale odhaduje sa, že nastala zhruba okolo 

roku 3200 pred naším letopočtom. Využitie kury bolo na mäso, vajcia, ale aj počas rituálnych 

obradov, obiet a aj ako forma zábavy pri tradičných kohútích zápasoch [8]. Z týchto území sa 

kura domáca rozšírila ešte pred rokom 1400 pred naším letopočtom na územie dnešnej Číny, 

kde prišli na nové spôsoby uchovávania a spracovávania vajec. Okolo tejto doby sa chovy 

rozšírili do ďalších častí Ázie a tiež do Egypta, o čom svedčia nástenné maľby. V siedmom 

storočí pred naším letopočtom sa rozšírili aj v Európe, kde boli chované mníchmi pre vajcia 

a mäso. V stredoveku už bola kura domáca bežne chovaná na statkoch a šľachta ju chovala ako 

okrasného vtáka. Postupne vznikali špeciálne šľachetné plemená pre produkčné vlastnosti, 

výzorové exteriérové znaky či bojové vlastnosti. Moderné plemená vznikali krížením a 

šľachtením starších plemien až na prelome 19. až 20. storočia [9]. 

 

2.2.4 Náboženský význam vajec 

Vajce malo a ešte aj dnes má aj náboženský a spirituálny význam. V starovekej Číne 

ich zahŕňali pri obradoch spojených s príchodom jari. Tradícia maľovania vajec začala zase na 

území dnešnej Ukrajiny už okolo roku 3000 pred naším letopočtom. Vajce sa pre kresťanov 

stalo symbolom, ktorý je spojený so vzkriesením Ježiša Krista [10].  

 

2.2.5  Výživová hodnota vajec 

 

Výživová hodnota vajec v určitom rozsahu závisí od toho v akom pomere a stave sa 

v potrave používajú. Vajcia sú veľmi dobre stráviteľné a dobre sa asimilujú. Kvôli ich 

vlastnostiam a schopnosti zväčšovať objem pokrmov, spevňovať, viazať a emulgovať sa vajcia 

používajú veľmi veľa a teda významne dopĺňajú a obohacujú potravu človeka. Energická hodnota 

štandardného vajca s hmotnosťou 50 gramov je 387 kJ [14]. 

 

 

2.3         Delenie, balenie a označovanie vajec 

Pre vajcia sú požiadavky na akosť a označovanie upravené vyhláškou 326/2001 Sb., 

a tiež priamo európskymi predpismi a to nariadením 1907/90/EHS. Pravidlá na označovanie 
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vajec sú pomerne zložité a bežne sa nevzťahujú na miestne tržnice, prípadne na iné neoficiálne 

predajné miesta. Niektoré údaje sa uvádzajú priamo na vajciach a niektoré na obale [11].   

Vajcia sa balia do krabičiek po 6, 10, 12 prípadne 18 kusov alebo do preložiek po 30 

kusov. Materiály obalov bývajú najčastejšie z lisovanej papierovej hmoty, ale v dnešnej dobe 

sa vyskytujú už aj plastové krabičky na vajcia.   

Na obale musí byť uvedený názov či obchodná značka a adresa baliarne, rozlišovacie 

číslo triediarne, trieda akosti, dátum minimálnej trvanlivosti, počet vajec a dátum balenia. 

U dovážaných vajec musí byť uvedená krajina pôvodu a dátum balenia. Dodatočne môže byť 

podstatné meno „vajcia“ doplnené prídavným menom „čerstvé“. Môžu byť uvedené aj ďalšie 

doplnkové informácie, napríklad o cene, spôsobe skladovania alebo kóde predajne či skladu 

[14]. 

 

 

2.3.1  Delenie a označovania vajec podľa akosti 

Dôležitým údajom je informácia o akosti daného vajca, kde trieda A predstavuje čerstvé 

vajce, B predstavuje nižšiu akosť a C vajce určené pre priemyselné spracovanie. U vajec z triedy 

A je vyžadované, aby boli uchovávané po celý čas v nekolísavej teplote v rozmedzí +5 °C až 

+18 °C a aby sa používali najneskôr 7 dní pred uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti. 

Vajcia triedy B sa uchovávajú pri teplote -1,5 °C až +5 °C [11], [12]. 

U vajec všetkých akostných tried musí byť žĺtok viditeľný, umiestnený uprostred, pri 

pohybe vajcom sa mierne vychyľuje zo stredovej polohy, zárodok nebadateľný a pri 

cudzorodých látkach nesmie byť prekročený limit stanovený ministerstvom zdravotníctva. 

Nevhodné vajcia sa vytriedia a použijú buď pri výrobe vaječnej hmoty alebo na technické účely 

[2]. 

 

2.3.2    Delenie  a označovanie vajec podľa hmotnosti 

 

Podľa hmotnosti sa určuje veľkosť jednotlivých vajec. Hmotnosť slepačieho vajca je 

premenlivá a obvykle sa pohybuje v intervale 30 až 80 gramov. Za štandard sa považujú vajcia 

s hmotnosťou  medzi 58 a 62 gramov. V extrémnych prípadoch môže hmotnosť narastať až na 

320 gramov alebo naopak klesať iba na 10 gramov. Nadmerne veľké vajcia bývajú veľmi často 

dvojžĺtkové, zatiaľ čo veľmi malé nemusia mať žĺtok žiadny. Samotnú veľkosť vajec 
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ovplyvňuje plemenná príslušnosť nosnice, genetické faktory, vek danej nosnice, klimatické 

podmienky, ročné obdobie, výživa a poradie vajca počas znáškového cyklu nosnice [11], [12]. 

 

 

Tab. 1: Prehľad priemernej hmotnosti vajec rôznych úžitkových vtákov [12] 

Druh vtáka Hmotnosť vajca (g) 

Pštros 1520 

Hus 155 

Kačica 93 

Morka 92 

Sliepka 60 

Perlička 40 

Bažant 33 

Holub 17 

Prepelica 11 

 

 

Vajcia bývajú bežne triedené podľa váhových kategórii. V Českej republike sa tento 

spôsob využíva už od Druhej svetovej vojny [12]. Zmena značenia prišla v roku 1998 odkedy 

sú vajcia značené ako: XL (Extra Large) výberové vajcia, najčerstvejšie a vynikajúcej kvality 

s hmotnosťou nad 73 gramov, L (Large) vajcia výbornej kvality s hmotnosťou medzi 63 a 73 

gramov, M (Middle) vajcia s hmotnosťou medzi 53 a 63 gramov a S (Small) vajcia do 53 

gramov [2], [13] . 

 

Tab. 2: Triedenie vajec podľa hmotnosti [13] 

Hmotnostná skupina vajca Hmotnosť 1 vajca (g) Minimálna hmotnosť 100 kusov (kg) 

XL (veľmi veľké) 73 a viac 7,3 

L (veľké) 63 až 73 6,4 

M (stredné) 53 až 63 5,4 

S (malé) Menej ako 53 4,5 
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2.3.2.1  Technológia triedenia vajec podľa hmotnosti 

 

Samotným triedením sa  získavajú vajcia na ďalšie využitie. Úkon triedenia sa vykonáva 

na špeciálny stojoch – triedičkách, ktorých kapacita býva od 600 až do 150 000 vajec za hodinu. 

Prichádzajúce vajcia sa pohybujú z prepravných obalov na bežiaci pás, kde prebieha triedenie, 

ktoré má za úlohu vyradiť vajcia s vonkajšími vadami. Nasleduje presvecovanie, na ktoré sa 

používa zdroj svetla 40W v tmavých kabínkach. Vajcia prichádzajú do kabíny v 5 až 6 radoch 

a nasleduje ich vyraďovanie, ak sa v nich objavia nejaké vnútorné vady. Vajcia akostnej 

skupiny A sa ďalej triedia podľa hmotnosti do štyroch hmotnostných skupín (Tab. 2) a následne 

sú označené na ich škrupine [13], [14], [15].  

 

2.3.3    Delenie a označovanie vajec podľa spôsobu chovu nosníc 

 

Popri údajoch na obale vajec je veľmi dôležitý aj kód na samotnej škrupine, ktorým 

musí byť každé vajce označené. Z daného kódu sa dá jednoducho zistiť metóda chovu nosníc, 

krajina pôvodu a tiež sa dá podľa registračného čísla chovu identifikovať aj producent vajec 

[14]. 

Prvé číslo označuje spôsob chovu (č. 0 pre ekologické BIO vajcia, č. 1 pre vajcia sliepok 

chované vo voľnom výbehu, č. 2 pre vajcia sliepok chovaných v halách alebo č. 3 pre vajcia 

sliepok chovaných v klietkach). Druhý symbol v poradí je registračný kód štátu.  

 

 „CZ“ – Česká republika 

 „SK“ – Slovensko 

 „LT“ – Litva 

 „PL“ – Poľsko 

 „DE“ – Nemecko 

 „NL“ – Holandsko 

 „ES“ – Španielsko 

 

Posledné štvorčíslie vyjadruje registračné číslo chovu. Konkrétny producent vajec sa dá 

vyhľadať na stránkach Medzinárodného testovania hydiny [12], [17]. 
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Obr. 2: Povinné označenie vajec [17] 

 

2.4   Chov nosníc 

Domestikovaná hydina, vrátane nosníc, je dnes v závislosti na ich využití držaná v 

rôznych systémoch a technológiách chovu. Rozdeľujeme ekologický BIO chov, chov s voľným 

výbehom, podstielkový chov a klietkový chov. Do separátnej kategórie radíme domáce chovy. 

Tieto druhy chovov sa rozlišujú špecifickými podmienkami, v ktorých nosnice žijú a tiež do 

určitej miery aj stravou. Dodávky kŕmnych zmesí pre hydinárske odvetvie sú zabezpečované z 

jednotlivých poľnonákupov, resp. vlastnou produkciou. Vhodná úprava kŕmnych zmesí 

významne ovplyvňuje účinnosť krmív. Pri nízkom podiele výroby granulovaných kŕmnych 

zmesí vznikajú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Kvalita kŕmnych zmesí má 

kolísavý charakter a táto skutočnosť ovplyvňuje realizáciu genofondu hydiny. Zároveň vplýva 

na rozdielnu úžitkovosť v rozmnožovacích chovoch a tiež zloženie a vlastnosti vajec. Časté 

problémy pri krmivách popri raste cien a nízkej kvalite, tak dovozových ako aj domácich 

komponentov, spôsobuje aj nízka technologická disciplína pri dovoze kŕmnych zmesí [18], 

[19]. 
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2.4.1   Výživa nosníc 

 

Nároky na kŕmnu dávku a spôsob kŕmenia sú u hydiny v mnohých ohľadoch podobné. 

Koncentrácia a pomery živín v kŕmnej dávke sú u dospelých jedincov porovnateľné, 

predovšetkým v chovoch s možnosťou vonkajšieho výbehu ale tiež pri klietkových 

a podstielkových chovoch.  

Pri zostavovaní kŕmnych dávok treba prihliadať aj na plemeno, úžitkový typ a spôsob, 

akým hydinu chováme. Hydina chovaná vo vonkajších výbehoch alebo pasienkovým spôsobom 

má odlišné nároky na zloženie kŕmnej dávky ako hydina chovaná v halách, na podstielke alebo 

v klietkach. Vonku si hydina sama obohacuje kŕmnu dávku o hmyz, drobné živočíchy, semená 

burín a čerstvé zelené krmivo. Dostane sa skôr aj k humínovým látkam obsiahnutým v pôde, 

ktoré podporujú trávenie a detoxikáciu. V halách, kde je hydina kŕmená koncentrovanými 

krmivami sú nároky na vyváženú výživu o to vyššie. Čo sa týka zastúpenia jednotlivých živín 

v kŕmnej dávke v danej kŕmnej zmesi, sú sledované dusíkaté bielkoviny, tuk, cukor, škrob a 

esenciálne aminokyseliny. Pomer živín je rovnako dôležitý ako ich obsah v krmive. Tieto 

krmivá mávajú obvykle zloženie: bielkoviny 20 %, tuk 5%, ľahko stráviteľné cukry 5 % a škrob 

35 až 40%. Na kvalitu krmovín vplýva veľké množstvo faktorov, najmä počasie, doba zberu, 

kvalita osiva, škodcovia a skladovanie. Ak je hydina kŕmená výlučne kompletnými kŕmnymi 

zmesami, mala by byť vybratá taká zmes, ktorá je vhodná pre danú vekovú kategóriu, plemenný 

či úžitkový typ. Výrobcovia zmesí bilancujú výživovú hodnotu jednotlivých zmesí tak, aby čo 

najlepšie zodpovedala potrebám živín danej kategórie zvierat, pričom zdroje jednotlivých živín 

by mali byť pestré. Takéto kŕmne zmesi sú potrebné v klietkových a halových intenzívnych 

chovoch hydiny. Pri vonkajších chovoch hydiny kŕmne zmesi sú len doplnkom k prirodzenému 

krmivu, ktoré pozostáva z celých alebo hrubo šrotovaných zrnín, okopanín prípadne zeleného 

krmiva. Tráviaca sústava hydiny je prispôsobená na trávenie zrnín. Bez problémov však trávi 

aj zelené krmivo, okopaniny a zvyšky z domácnosti napríklad mäso, posekané kosti, staré 

pekárenské výrobky a podobne. V drobných a záujmových chovoch sa kŕmne dávky zostavujú 

z jadrových a objemových krmív v kombinácii s minerálnymi a vitamínovými doplnkami. 

Základ kŕmnej dávky tvoria zrniny. Najvhodnejšie sú pšenica,  jačmeň, ovos, varená raž, proso, 

kukurica a slnečnicové semeno. Zrniny sa hydine predkladajú vo forme jemných a hrubých 

šrotov v závislosti od veku hydiny alebo celé. Na zvýšenie percenta vlákniny sa primiešavajú 

pšeničné a jačmenné otruby. Vláknina čistí tráviacu sústavu, ale v kŕmnej dávke by mala byť 

zastúpená maximálne v množstve 3 až 6 %. Jednotlivé komponenty rastlinného pôvodu 

môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín na objemové a bielkovinové. Komponenty musia 
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byť skombinované tak, aby pokrývali dennú potrebu živín a aby súčasne nebol prebytok jednej 

kategórie krmív, čo by viedlo k metabolickým poruchám v dôsledku nevybilancovanej kŕmnej 

dávky. Medzi energetické krmivá patrí kukurica, pšenica, ryža, jačmeň a melasa. Bielkovinové 

krmivá sú sójové šroty a bôby, hrach, lupina, ľan a slnečnica. Krmivá živočíšneho pôvodu sú 

niekedy využívané pri halových prípadne vonkajších chovoch a sú výborným zdrojom 

bielkovín a aminokyselín, nevyhnutných pre stavbu organizmu . Tieto zmesi sú tiež bohaté na 

soli. Sú veľmi výživné a vysoko energetické, preto by mali byť brané ako vedľajšie krmoviny 

doplňujúce základnú kŕmnu dávku tvorenú zrninami. Pri prekŕmení hydiny živočíšnymi 

krmivami dochádza k metabolickým poruchám a k zlyhaniu činnosti obličiek a pečene. Na 

obohatenie kŕmnej dávky hlavne v domácich ale aj vo vonkajší a BIO chovoch sa pridáva zelené 

krmivo (trávy, lucerna, ďatelina, žihľava) a zelenina (mrkva, kel, kapusta, repa, zemiaky), ktoré 

obsahujú veľké množstvo vitamínov a škrobu v prirodzenej a ľahko využiteľnej forme. Mladým 

a rastúcim zvieratám treba do kŕmnych dávok pridať minerálne a vitamínové premixy. Ide 

najmä o hydinu chovanú v uzavretých priestoroch bez prístupu do vonkajšieho výbehu. Môže 

to byť naklíčené obilie, droždie, drvené kosti, vaječné škrupiny. Vaječné škrupiny sú tiež 

populárne pri domácich chovoch hydiny. Z priemyselne vyrábaných doplnkov je vhodný 

Plastin a Vitaplastin forte. Dôležitý je pomer fosforu a vápnika v predkladanom krmive a 

zároveň ich využiteľnosť v tráviacom systéme zvierat, ktorá závisí od mnohých faktorov (napr. 

zloženia kŕmnej dávky). Hydinu možno kŕmiť celým zrnom, kompletnými zmesami a obilnými 

šrotmi samostatne alebo v kombinácii s objemovými krmivami. Okopaniny a zelenina pôsobia 

ako zvlhčujúca prísada, čo robí krmivo pre zvieratá atraktívnejším. Pri skrmovaní okopanín 

treba dávať pozor na vysoký obsah škrobu. Takisto pri skrmovaní zrnín a šrotov je dôležité 

dbať na vyrovnanie výživnej hodnoty krmiva. Výbornými krmovinami sú pšenica a triticale 

(hybrid pšenice a raže), ktoré sa podávajú vo forme celých zŕn, najmä pri večernom kŕmení. V 

zimnom období, môžeme hydine podávať aj samotnú kukuricu, aby sa vyrovnali straty energie 

na tvorbu tepla. V zimnom období môže kŕmna dávka obsahovať viac energeticky bohatých 

komponentov, predovšetkým pri domácom a výbehovom spôsobe chovu, kde nedochádza k 

umelej kontrole klímy ako pri chove v halách. Špeciálnu stravu majú nosnice v BIO chovoch. 

Často si chovatelia produkujú sami vlastnú potravu na skrmovanie a tiež následne využívajú 

trus pri hnojení pôdy. Používajú sa iba organické látky na prírodnej báze bez chemických prísad 

a farbív, z ktorých niekedy vyrábajú vlastné BIO kŕmne zmesi. Novým trendom na BIO 

chovoch je kŕmenie naklíčeným obilím, ktorý sa rozšíril z Rakúska [18], [19], [20], [21]. 

 

 



18 

 

Tab. 3: Príklad zloženia bežnej kukurično-sójovej kŕmnej zmesi [18] 

Komponent Percentuálne zloženie 

Obilniny (kukurica, pšenica) 60-70% 

Sójový extrahovaný šrot 15-25% 

Živočíšne múky 2-6% 

Vitamínové doplnky 2-4% 

Kŕmny tuk 2-3% 

Minerálno-vitamínový premix 1-7% 

 

2.4.2   Rozdelenie spôsobov chovu nosníc 

 

Nosnice sa v Českej republike a tiež v celej Európskej únii chovajú celkovo v štyroch 

rozdielnych chovoch. Využívajú sa tu rôzne systémy a technológie chovu. Tieto spôsoby chovu 

musia byť patrične označené na krabiciach s vajcami a tiež na samotných vajciach [18], [19]. 

 

2.4.2.1  Klietkový chov 

 

Nosnice na produkciu vajec sú u nás väčšinou chované v obohatených klietkových 

systémoch. Táto technológia priniesla zvýšenie nákladov pre chovateľov, ale tiež zlepšenie 

podmienok na život nosníc. Ešte donedávna sa v Európskej únii chovali nosnice  batériových 

alebo neobohatených klietkach s rozmermi 50 cm x 50 cm a v každej bolo 5 až 7 kusov nosníc. 

Od 1. januára 2012 je takýto chov v EÚ zakázaný a nahradený týmto nový obohateným 

spôsobom, ktorý pre každého vtáka poskytuje o 50 cm2  priestoru viac. Okrem toho majú sliepky 

k dispozícii hniezdny box a bidlo pripadajúce najmenej 15 cm na nosnicu. Celková plocha 

klietky nesmie byť menšia ako 2000 cm2. Rady týchto klietok sú umiestnené v halách 

s intenzívnym umelým osvetlením, ktoré svieti 17 hodín denne z dôvodu podporovania znášky 

vajec. Tieto sliepky nemajú prístup k prirodzenému dennému svetlu ani k zelenej potrave 

a taktiež priestor na ich prirodzené potreby ako hrabanie, klovanie, hniezdenie alebo 

roztiahnutie krídel je obmedzený. Zvieratá musia mať možnosť sa nakŕmiť súčasne a každé 

zviera musí mať prístup najmenej k dvom kvapkovým alebo miskovým napájačkám s vodou 

alebo k jednej napájačke zaberajúcej celú šírku klietky [19], [20], [24]. 
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2.4.2.2  Podstielkový chov 

Je to chov vo vnútorných priestoroch bez klietok. Môžeme ho nazývať aj halový chov. 

Na podlahe je slama, ktorá musí pokrývať minimálne 1/3 celkovej plochy. Pokrývka zeme môže 

byť tvorená aj zo stružlín, hoblín, drvených kukuričných vretien, rašeliny, piesku alebo rôznymi 

kombináciami.  Na jednu nosnicu pripadá 1110 cm2 a maximálna hustota je 9 nosníc na 1 m2 

a maximálne na 4 oddelených poschodiach. Oddelene sú hniezdiace boxy, ku ktorým majú 

nosnice voľný prístup. V týchto chovoch sa nachádzajú prachové kúpele. Rovnako ako pri 

klietkovom chove pripadá na každú sliepku minimálne 15 cm priestoru na bidle. Usporiadanie 

bidiel musí vylúčiť vzájomné znečisťovanie trusom. Podstielkový chov je na rebríčku 

uspokojenia sliepok na vyššom mieste. Už samotná neprítomnosť klietok predstavuje úľavu a 

sliepky majú viac možností na pohyb. Ustajňovacie priestory majú mať kapacitne vyhovujúce 

zariadenie na znášku. Všetky zvieratá musia mať možnosť nakŕmiť sa súčasne [23], [24]. 

 

 

2.4.2.3  Vonkajší chov 

Nazýva sa aj voľný chov alebo chov vo voľnom výbehu. Tieto výbehy treba pravidelne 

premiestňovať a ošetrovať, aby sa zabránilo nadmernému znečisteniu pôdy trusom. Pôdu 

výbehov treba najmenej raz ročne kultivovať orbou. Pri chove hydiny na voľnom priestranstve 

treba urobiť opatrenia na ochranu hydiny pred psami, mačkami a voľne žijúcimi dravcami. 

V tomto type chovu majú nosnice stály prístup k vonkajšiemu výbehu na čerstvom vzduchu, 

ktorý je pokrytý vegetáciou. Sliepky tu žijú v kŕdľoch a môžu sa pochybovať ľubovoľne 

v rôznych smeroch, čím im silnejú kosti a majú možnosť správať sa viac prirodzene.  Pri 

vonkajšej teplote pod -10 °C je neprípustné vyháňať hrabavú hydinu do výbehu. Vnútorný 

prístup musí spĺňať kritéria podstielkového chovu. Na jednu nosnicu tu pripadá najmenej 4 m2 

a maximálna hustota je 2500 nosníc na 1 ha plochy. Hniezdne boxy, bidlá, podstielka, prachové 

kúpele sa nachádzajú vo vnútorných priestoroch. Na m2 v kuríne pripadá maximálne 12 sliepok 

[23], [24]. 

 

2.4.2.4  Ekologický chov 

Často sa označuje aj ako BIO chov, prípadne EKO chov či organický chov. Tento 

spôsob chovu sa najviac približuje prirodzeným podmienkam nosníc. V Českej republike aj na 

Slovensku sa vyskytuje najmenej a je relatívne mladým trendom. Prvý BIO chov vznikol v roku 

2006 v Herolticiach na Morave. Chovatelia musia spĺňať prísne podmienky na udelenie 
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certifikátu, ktoré sú špecifikované v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe. 

Bežné podmienky chovu sú identické s podmienkami na vonkajší chov. Sliepky však musia byť 

kŕmené BIO krmivom. V prípade produkcie BIO vajec, je vyžadované kŕmiť sliepky 

krmivami ekologického pôvodu najmenej po dobu 6 týždňov. Tento chov predstavuje najvyšší 

štandard chovu nosníc [21], [22], [24]. 

 

2.4.2.5  Domáci chov 

Hydina sa samozrejme bežne chová aj v blízkostí ľudských obydlí alebo na súkromných 

farmách pre mäso, ale hlavne pre vajcia. Spôsoby domáceho chovu sa značne líšia od regiónu 

a od dôvodu chovu sliepok. Najčastejšie sa ale chovajú v s drevených kurníkoch alebo 

murovaných stavbách s vonkajším oploteným výbehom. Vonkajší výbeh bežne nemení pozíciu 

alebo sa neobrába ako to býva bežné napríklad pri ekologických chovoch. Sliepky v domácich 

chovoch majú obvykle dosť priestoru na pohyb, prístup k bidlám, miestam na hrabanie a aj na 

znášanie vajec [18], [23], [24]. 

 

2.5  Zloženie vajca 

 

Na zloženie vajca ako takého sa môžeme pozrieť z rôznych aspektov. Hlavnými smermi 

delenia je zloženie vajca z chemického hľadiska a z morfologického hľadiska [25]. 

 

2.5.1   Chemické  a morfologické zloženie vajca 

 

Vajce sa z morfologického hľadiska skladá z obalu (škrupina a blany), bielka, žĺtka. Na 

obal pripadá asi 9,3 %, na bielkom takmer 60 % a na žĺtok vyše 30 % hmotnosti celého vajca. 

Morfológia vajca je vždy bezprostredne spätá s úlohou udržiavať procesy nového vyvíjajúceho 

sa organizmu [26]. 
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1. Škrupina 

2. Vonkajšia papierová blana 

3. Vnútorná papierová blana 

4. Chaláza 

5. Riedky bielok 

6. Hustý bielok 

7. Žĺtková blana 

8. Výživný žĺtok 

9. Zárodočný terčík 

10. Tmavý žĺtok 

11. Svetlý žĺtok 

12. Vnútorný riedky žĺtok 

13. Chaláza 

14. Vzduchová bublina 

15. Kutikula                                                           Obr.3: Morfológia slepačieho vajca [27]            

 

Čo sa týka chemického zloženia slepačích vajec, tak obsahujú všetky základné látky 

potrebné pre výživu kuracieho zárodku. Hlavnou zložkou slepačieho vajca je voda, ktorá tvorí 

vo vaječnom obsahu bez škrupiny asi 74 % a vyskytuje sa predovšetkým v bielku. Sušina je 

tvorená proteínmi, lipidmi, sacharidmi, minerálnymi látkami a malým množstvom ďalších 

organických látok, akými sú vitamíny, enzýmy, kyseliny, farbivá, nízkomolekulové dusíkaté 

látky a podobne [25]. 

 

 

Tab.4: Percentuálne zloženie slepačieho vajca [25] 

Zložky Celé vajce Škrupina a blany Bielok Žĺtok 

Voda 65,6 1,6 87,9 48,7 

Sušina 34,4 98,4 12,1 51,3 

Proteíny 12,1 3,3 10,6 16,6 

Lipidy 10,5 Stopy Stopy 32,6 

Sacharidy 0,9 Stopy 0,9 1,0 

Minerálne látky 10,9 95,1 0,6 1,1 
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2.5.1.1  Škrupina 

 

Vajce je obklopené vápenatou a pórovitou škrupinou s hrúbkou 0,30 až 0,42 mm. Pri 

hrúbke menšej ako 0,33 mm sa zvyšuje pravdepodobnosť rozbitia.  Počas znáškového obdobia 

sa hrúbka škrupiny zmenšuje. Pevnosť škrupiny však nie je priamo úmerná len hrúbke, ale tiež 

kompaktnosti škrupiny. Pri vývoji môžu nastať určité anomálie. Povrch môže ostať zvrásnený 

alebo drsný. Môžu sa vytvoriť naraz dve škrupiny alebo žiadna [25].            

Tvorí ju 94,85% minerálnych látok, hlavne uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý 

a fosforečnan vápenatý, 4,15 % organických látok a menej ako 2 % vody. Jej povrch pokrýva 

vrstvička hlienovej hmoty nazývanej kutikula, ktorá hneď po znesení vajca sliepkou zaschne 

a čiastočne zapchá póry na povrchu, čím chráni vajce pred prenikaním mikroorganizmov dnu 

a tiež pred vysychaním.  

Škrupina má hladký povrch, u čerstvo zneseného vajca je polopriepustná, u starších 

vajec sa stáva matnou. Vnútorná časť škrupiny je lemovaná dvoma tesne priľnavými 

membránami (vnútornou a vonkajšou). Tieto dve membrány oddeľujú na širšom konci vajca 

vzdušný priestor nazývaný vzduchová bublina. Jej priemer je v čerstvých vajíčkach približne 5 

mm [1]. Táto bublina sa postupne zväčšuje, a podľa nej môžeme rozpoznať vek vajca. Samotné 

blany chránia škrupinu pred mechanickým poškodením a takisto majú ochranný charakter proti 

vnikaniu mikroorganizmov do vajca [2]. Hrúbka týchto dvoch blán je približne 100 μm. Každá 

z týchto membrán je zložená z proteínových vlákien, ktoré sú usporiadané tak aby tvorili 

semipermeabilnú membránu [29]. Jej zloženie je takisto ako aj zloženie škrupiny dôležité pre 

výmenu plynov medzi vonkajším prostredím a vnútorným prostredia vajca, či už pri jeho 

chemickom zložení alebo pri vývoji embrya [30]. Z vnútorných vlastností vajec je významný 

pomer zastúpenia žĺtku, bielku a škrupiny (vrátane podškrupinových blán). Pomer týchto 

zložiek je charakteristický pre daný druh hydiny. Orientačne môžeme pre slepačie vajcia použiť 

pomer škrupina : žĺtok : bielok = 1 : 3 : 6. U malých vajec je pomer bielku k žĺtku nižší ako 

u veľkých vajec.  Podiel škrupiny je u veľkých vajec vzhľadom na hmotnosť menší [25]. 

Škrupiny nadobúdajú farbu od bielej cez hnedú až k nezelenavej. Je daná plemennou 

príslušnosťou nosnice. Pigmenty škrupiny patria medzi deriváty pyrolu. Farba škrupiny 

nesúvisí s nutričnými hodnotami vajca, ale je dôležitým obchodným faktorom [25]. 

Konzumenti z Českej republiky, podobne ako aj z iných európskych krajín, preferujú vajcia 

s hnedou škrupinou, zatiaľ čo v Ázii, predovšetkým v Japonsku, sú žiadané naopak vajcia 

s bielou škrupinou. Škrupina u bielych vajec býva obvykle tenšia a menej pevná ako u bielych 

vajec [28]. 
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Obr. 4: Ukážka farebných odtieňov slepačích vajec [31] 

                                                                                                                                  

2.5.1.2  Bielok 

 

Bielok sa dá nazvať vodným roztokom. Má priemernú hmotnosť 30 gramov. Delí sa na 

vonkajší a vnútorný, riedky a hustý. Vonkajší hustý bielok, ktorý predstavuje 60 % z celkového 

množstva bielku, postupne počas skladovania vajec redne. Vnútorný hustý bielok obaľuje žĺtok 

a vytvára chalázy, ktoré sa upínajú do podškrupinovej blany a udržujú žĺtok uprostred vajca. 

Dlhým skladovaním vajec prichádza k zriedeniu chalázového bielku, čím sa žĺtok uvoľní 

a priľne k škrupine. Dôležitou vlastnosťou bielku je schopnosť viazať vzduch, tzv. šľahatelnosť, 

ktorú ovplyvňuje ovoglobulín. Trvanlivosť našľahanej peny predlžuje ovomucín [31].  

Prevažujúcou zložkou bielka je voda. Organickú časť bielku tvoria predovšetkým proteíny. 

Lipidy sa tu nachádzajú iba v stopových množstvách 0,03 % vo forme glykolipoproteínov [15]. 

 

Proteíny 

Bielok je zmesou asi 40 rôznych typov proteínov, z ktorých iba 13 je zastúpených vo 

významnom množstve. Všetky bielkoviny vaječného bielku, s výnimkou cystatínu a lyzozómu, 

patria medzi glykoproteíny obsahujúce kovalentne viazané oligosacharidy. Ovoalbumín začína 

denaturovať pri záhreve na 57,5 °C. K denaturácii dochádza aj pri miernom šľahaní bielka. 

Charakteristickou vlastnosťou ovotransferínu je schopnosť viazať dvojmocné a trojmocné 
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katióny kovov do komplexu. Železo viazané v komplexe je nevyužiteľné pre mikroorganizmy, 

a z ovotransferínu sa potom stáva inhibítor rastu baktérii. 

Mucínové vlákna ovomucínu vytvárajú gélovitú štruktúru, ktorá je typická pre hustý bielok 

v čerstvých vajciach. Lyzozím patrí k najvýznamnejším proteínom bielka a má schopnosť 

lyzovať bunkové steny Gram pozitívnych baktérii. Vďaka danej enzýmovej aktivite pôsobí 

lyzozým ako ochranný faktor brániaci prieniku mikroorganizmov od škrupiny k žĺtku. Avidín 

viaže vitamín biotín do veľmi pevného a stabilného komplexu. Ovoinhibitor je glykoproteín 

schopný inhibovať proteázy trypsin, chymotrypsin a tiež niektoré proteázy baktérii a húb. Má 

teda antinutričné účinky [15], [32].  

 

 

Tab. 5: Zastúpenie proteínov vo vaječnom bielku [32] 

Proteín Percento 

z celkových 

proteínov 

Teplota 

denaturácie 

(°C) 

Molekulová 

váha 

( kdal ) 

Izoelektrický 

bod 

(pH) 

Ovalbumín 54 84,5 44,5 4,5 

Ovotransferín 

(konalbumín) 

12 61,5 76 6,1 

Ovomukoid 11 70,0 28 4,1 

Ovomucín 3,5  5,5-8,3 x 106 4,5-5,0 

Lyzozým 

G-1 globulín 

3,4 75,0 14,3 10,7 

G-2 globulín 4 92,5 30-45 5,5 

G-3 globulín 4   5,8 

Ovoflavproteín 0,8  32 4,0 

Ovoglykoproteín 1,0  24 3,9 

Ovomakroglobulín 0,5  760-900 4,5 

Ovoinhibítor 1,5  49 5,1 

Avidín 0,05  68,3 9,5 

Cystaín 0,05  12,7 5,1 
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Sacharidy  

Väčšina sacharidov je v bielku viazaných vo forme glykoproteínov, kde sú kovalentne 

viazané ma polypeptidové reťazce v rôznych kombináciách a rôznych množstvách. Myslí sa 

tým hlavne D-galaktóza, D-manóza, D-glukozamín, D-galaktozamín a kysleina sialová. 

Glukóza sa v bielku nachádza v množstve asi 0,4 gramu. Keďže sú tieto cukry redukujúce, 

podieľajú sa pri reakciách, ktoré spôsobujú hnednutie pri práškových výrobkoch, či už z bielka 

alebo celého vajca [33]. 

 

Vitamíny 

V bielku nachádzame prítomné iba vitamíny rozpustné vo vode s výnimkou kyseliny 

askorbovej. Ich obsah kolíše v závislosti na krmive, plemene sliepky a tiež na ročnom období. 

Obsah vitamínov je v bielku nižší ako v žĺtku. Počas starnutia jedinca dochádza k zmenám v ich 

zastúpení a k difúzii do žĺtku a naopak [32]. 

 

  

 

2.5.1.3  Žĺtok 

 

Žĺtok má hmotnosť v priemere 20 gramov a z chemického hľadiska je najzložitejšou 

časťou vajca. Poskytuje pre rozvíjajúce sa embryo, či už je to červ, kačica alebo sliepka, živiny 

nevyhnutné pre rast v jeho rodnom mieste [34]. 

 

Proteíny 

Izotopické aj sérologické dáta podporujú myšlienku, že žĺtkové proteíny sú 

synetizované materským organizmom a prepravované do ovariálnych vajíčok krvného obehu 

[35]. Zloženie proteínov je v žĺtku tak ako v bielku pomerne stále a zloženie krmiva nemá na 

neho preukázateľný vplyv. Väčšina z nich sa nenachádza v žĺtku v čistej forme, ale utvárajú so 

sacharidmi a lipidmi komplexy. Do skupiny čistých proteínov môžeme zaradiť livetíny. 

Fosfovitín patrí ku glykoproteínom. Obsahuje 10 % na serín viazanej kyseliny fosforečnej. 

Bielkoviny obsahujú veľa cysínu, methionínu a izoleucínu. Vitelíny a viteleníny sú takisto 

glykoproteíny obsahujúce fosfor. Tvoria komplexy s fosfolipidmi a zaraďujú sa medzi 

lipoproteíny, ktoré tvoria 63,5 % z celkových proteínov v žĺtku. Sú tvorené frakciami s rôznymi 

hustotami a ľahko podliehajú denaturáciám. Denaturované proteíny, ktoré sa  nachádzajú na 
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fázovom rozhraní pozitívne vplývajú na stabilitu peny. Pri teplotách 65 – 70 °C denaturuje 

väčšina proteínov žĺtka, okrem fosvitínu [2], [25], [36]. 

 

Lipidy 

Lipidy tvoria asi 33% zo sušiny žĺtku. Z toho sú približne dve tretiny acylglyceroly, 

hlavne triacylglyceroly a jedna tretina fosfolipidy, steroly a cerebrosidy. Na rozdiel od iných 

živočíšnych tukov je pre vaječný žĺtok typický vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín. 

Ich zastúpenie závisí od zloženia krmiva, avšak množstvo, v akom sú jednotlivé mastné 

kyseliny zastúpené, sa výrazne líši [1]. Nasýtené mastné kyseliny tvoria v žĺtku asi 30 % a z nich 

je najhojnejšie zastúpená kyselina palmitová – 20 %, a stearová okolo 5,5 až 7,5 %. Zastúpenie 

ďalších nasýtených mastných kyselín je iba v nevýznamných množstvách. Nenasýtené mastné 

kyseliny tvoria až 70 %, čo svedčí o veľmi priaznivom pomere medzi nasýtenými 

a nenasýtenými kyselinami vo vaječnom žĺtku. Z nich do 50 % pripadá kyseline octovej a na 

druhom mieste je zastúpená kyselina linolová s 6 až 10 %. Obsah polynenasýtených mastných 

kyselín v žĺtku je tiež značný a predstavuje 8 až 12 % [32]. 

 

Cholesterol 

Steroly označované ako alicyklické steroidné alkoholy tvoria asi 4 % z vaječných 

lipidov. Cholesterol, ktorý je významným nutrientom pre vývoj zárodku, tvorí až 96 % z nich. 

Jeho celkový obsah sa v žĺtku líši výrazne u rôznych druhov vtákov a takisto aj u toho istého 

druhu aj medzi plemenami a líniami. U hydiny sa ho najviac nachádza pri morčacích vajciach 

a vajciach vodnej hydiny. U sliepok v žĺtku kolíše v relatívne širokom rozmedzí a to od 840 do 

1970 mg na 100 gramov. Obsah cholesterolu býva nižší u vajec s bielou škrupinou než u vajec 

s hnedou škrupinou. Celkový obsah cholesterolu ovplyvňuje aj vek nosnice, najviac ho majú 

mladé kusy a s rastúcim vekom sa prejavuje znižovanie tvorby. Jeho obsah kolíše počas 

znáškového cyklu u tej istej nosnice, napríklad 777 až 1941 mg na 100 gramov žĺtku. Sliepky 

z malochovov, ktoré nemajú regulovaný príjem tukov, znášajú vajcia s vyšším obsahom 

cholesterolu. Nižší obsah býva u vajce z veľkochovov. U prepeličích vajec býva obsah 

porovnateľný so slepačími [32]. 

 

Sacharidy 

Obsah sacharidov v žĺtku je veľmi nízky a málokedy dosahuje hodnotu nad 1 %. Väčšina 

z nich býva viazaná na proteíny. 0,13 až 0,20 % sacharidov v žĺtku sa nachádza vo voľnej forme 

a sú takmer identické ako sacharidy v bielku. Z nich 98 % pripadá na glukózu [1] 
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Vitamíny 

Vo vaječnom žĺtku sa nachádzajú vitamíny rozpustné v tukoch, hlavne A a E, a tiež aj 

vitamíny rozpustené vo vode okrem vitamínu C. Z ich je najviac zastúpená kyselina 

panthenónová, thiamín, pyridoxín a riboflavín. Vaječný žĺtok je zdrojom cholínu [32]. 

 

Tab. 6: Vitamínové zastúpenie v celom vajci, v bielku a žĺtku [32] 

Vitamín  Celé vajce 

(mg/100g) 

Vaječný bielok 

(mg/100g) 

Vaječný žĺtok 

(mg/100g) 

Retinol 0,22 0 1,12 

Thiamín 0,11 0,022 0,29 

Riboflavín 0,3 0,27 0,44 

Niacín 0,1 0,1 0,064 

Pyridoxín 0,08 0,012 0,3 

Kys panthoténová 1,59 0,14 3,72 

Biotín 0,025 0,007 0,053 

Kyselina listová 0,051 0,009 0,15 

Tokoferoly 2,3 0 6,5 

Alfa-tokoferol 1,9  5,4 

Kalciferol 0,003  0,0056 

Fylochinón 0,009   

 

 

Pigmenty 

V žĺtku sa nachádzajú farebné pigmenty karotenoidy. Najväčšia koncentrácia farbiva je 

v tmavom žĺtku. Na samotnej farbe žĺtku majú najväčší podiel xantofily. Ich obsah závisí na 

zložení krmiva. Z dôvodu žiadanosti intenzívne sfarbených žĺtkov konzumentami sa kŕmne 

zmesi pre hydinu doplňujú o prírodné farbivá, prírodne identické farbivá alebo o prirodzene 

bohaté zdroje farbív [1], [32]. 

 

Iné organické látky 

Do tejto skupiny zahrňujeme predovšetkým produkty metabolických premien alebo 

iných reakcii. Rozkladom bielkovín vznikajú voľné aminokyseliny, amíny, kyselina močová 

a amoniak. Cholín sa ďalej rozkladá až na trimethylamin. Zo sacharidov sa tvoria organické 



28 

 

kyseliny ako napríklad kyselina pyrohroznová, mliečna, jantárová, fumarová, citrónová či 

jablčná. Na vôni a chuti žĺtku sa podieľa rad nízkomolekulových látok. Nakoniec do kategórie 

organických látok patria tiež prirodzene prítomné enzýmy [32]. 

 

2.6   Minerálne látky  

 

Minerálne látky potravín obvykle definujeme ako prvky, ktoré sú obsiahnuté v popole danej 

potraviny alebo presnejšie ako prvky, čo ostávajú v danej vzorke potraviny po úplnej oxidácii jej 

organického podielu na oxid uhličitý a vodu. Pri väčšine bežných potravín minerálne látky tvoria 

0,5 až 3,0 hmotnostných percent. Pri rastlinách je obsah minerálnych látok závislý od obsahu 

prvkov v pôde, z ktorej daná rastlina čerpá živiny, na druhu a miere hnojenia a aj od klimatických 

podmienok. Pri živočíchoch je kľúčová výživa, vek a zdravotný stav jedinca [37], [38]. 

 

2.6.1  Rozdelenie minerálnych látok 

 

Minerálne látky môžeme klasifikovať podľa rozličných kritérií, a to na základe ich 

množstva, nutričného či biologického významu, pôvodu alebo podľa ich účinku v strave [37], 

[38]. 

 

2.6.1.1  Rozdelenie podľa množstva 

 

Podľa množstva v akom sa minerálne látky nachádzajú v danej potravine, ich delíme na: 

1. Majoritné minerálne prvky (makroelementy) sú prvky, ktoré sa vyskytujú vo 

väčších množstvách a to obvykle v stotinách alebo až v jednotkách hmotnostných 

percent čiže v stovkách až desať tisíckach mg.kg-1. Zaraďujeme sem Na, K, Mg, Cl, 

Ca, P a S. 

2. Minoritné minerálne prvky, ktoré sú v potravinách obsiahnuté v menších 

množstvách predstavujúcich niekoľko desiatok či až stoviek mg.kg-1 a tvoria prechod 

medzi stopovými a majoritnými prvkami. Do tejto skupiny zaraďujeme Zn a Fe. 

3. Stopové prvky (mikroelementy) sú tie prvky, ktoré sú zastúpené ešte v nižších 

koncentráciách a to desiatkach mg.kg-1 a menej. K potravinársky dôležitým prvkom 

patrí v tejto kategórii Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Ni, Pb, Se a Sn [37], [38]. 
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2.6.1.2  Rozdelenie podľa fyziologického významu vo výžive človeka 

 

Podľa fyziologického významu sa minerálne látky delia do troch hlavných skupín: 

1. Esenciálne prvky (obligatórne) sú prvky, ktoré organizmus musí prijímať v potrave 

v určitom množstve, aby mal zaistené dôležité biologické funkcie, ako napríklad 

stavbu biologických štruktúr, ochranné funkcie, katalytické funkcie či regulačné 

funkcie. Zo skupiny majoritných minerálnych prvkov zahrňujeme všetky 

k esenciálnym a zo stopových a minoritných sem radíme Zn, Fe, Mn, Cu, Co, Ni, Mo, 

Cr, Se, I, F, B a Si.  

2. Toxické prvky sú prvky, ktoré vo svojej základnej elementárnej forme alebo forme 

zlúčením vykazujú toxické účinky. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v inhibícii 

metabolicky významných enzýmov, ktorá je dôsledkom interakcie toxického prvku 

a molekuly enzýmu. K významným toxický prvkom v potravinárskej sfére patrí Cd, 

Hg, Pb a As. 

3. Neesenciálne prvky (fyziologicky indiferentné) sú to prvky, pri ktorých doteraz nie je 

známa ich biologická funkcia, ale nie sú výrazne toxické. Do tejto skupiny patria všetky 

ostatné chemické prvky zastúpené v potravinách iba v stopách. Tieto prvky pravidelne 

sprevádzajú tie esenciálne. Do tejto skupiny patrí napríklad Li, Rb, Cs, Au, Ti, Sn, Bi, 

Te a Br [37], [38] 

 

 

2.6.2   Minerálne látky vo vajciach 

 

Žĺtok je zdrojom veľkého množstva minerálnych látok potrebných na vývoj embrya. 

Najviac je zastúpený fosfor viazaný vo fosfolipidoch a v niektorých proteínoch. Ďalší 

významný prvok je železo. Pomerne vysoký je obsah draslíku, obsah selénu či sodíku je 

naopak nízky. V bielku obsah minerálnych látok kolíše od 0,60 do 0,95 % a ich obsah je 

ovplyvňovaný krmivom. Minerálne látky sú tiež dôležité pre kvalitu vaječnej škrupiny. 

Fosfor a vápnik sú najdôležitejšie prvky pri tvorbe škrupiny a teda je vhodné, aby boli 

zahrnuté v strave nosníc [39]. 
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Tab. 7: Obsah prvkov v slepačom vajci, žĺtku a bielku v mg.kg-1 [32] 

Kategória prvku Prvok Slepačie vajce Vaječný bielok Vaječný žĺtok 

Majoritné prvky Na 1350 1920 500 

K 1380 1480 1230 

Cl 1600-1800 1700 1400 

Mg 120-140 110 140-150 

Ca 550-570 50-110 1300-1400 

P 2100-2200 210-330 5000-5900 

S 1700-2000 1800-2000 1300-1500 

Minoritné prvky Fe 21-26 1,0-2,0 61-72 

Zn 13-15 2,0 38 

Stopové  

Prvky 

Cu 0,68-0,73 0,3 1,6 

Mn 0,36-0,55 0,2 1,0 

Ni 0,08   

Co 0,001-0,04   

Mo 0,05   

Cr 0,005-0,02   

 

 

2.6.2.1  Majoritné minerálne prvky 

 

Vo vajciach do tejto skupiny radíme sodík, draslík, horčík, vápnik, fosfor a síru.  

 

Sodík 

Pre dospelého človeka je minimálna denná doporučená dávka (DDD) 500 mg. Skutočné 

dávky sodíku prijímané v potrave sú ale často podstatne vyššie. Až 75% sodíku sa dostáva do 

organizmu z chloridu sodného pridávaného pri výrobe potravín, prípadne ich spracovaní. Sodík 

sa ďalej nachádza vo vysokých koncentráciách v mäsových výrobkoch, údeninách, syroch či 

konzervovanej zelenine a menej v cereálnych výrobkoch alebo ryži [32]. V tele je jeho 

rozloženie nerovnomerné. Najviac sodíku sa nachádza v mimobunkových tekutinách.  Pomáha 

pri udržiavaní acidobázickej rovnováhy, osmotického tlaku a zúčastňuje sa pri transporte 

aminokyselín a glukózy cez bunkové membrány [40]. 
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Draslík 

DDD draslíku 2000 mg. V potravinách sa nachádza hlavne v tých, ktoré sú rastlinného 

pôvodu, kde môže dosiahnuť obsahu viac ako 2 %. Je to napríklad v praženej káve alebo v čaji. 

Tiež vo významnejších množstvách je v ovocí a zelenine, v droždí či v mäse. Jeho funkciou 

v tele je podobne ako pri sodíku udržiavať acidobázickú rovnováhu. Je tiež potrebný pri 

aktivácii glykolityckých enzýmov a enzýmov dýchacieho reťazca.  Významne tiež ovplyvňuje 

svalovú aktivitu a to hlavne aktivitu srdcového svalu [32]. 

 

 

Horčík 

Pre dospelého človeka DDD horčíku je 300 až 350 mg. Vo významných množstvách ho 

môžeme nájsť v strukovinách, obilninách, zemiakoch alebo aj v čokoláde. V tele človeka tvorí 

25 až 40 gramov. Nachádza sa v kostre a na povrchu kostí, v mäkkých tkanivách pankreasu, v 

pečeni a kostrovom svalstve. Dôležitý je pri metabolických procesoch pri ktorých dochádza k 

tvorbe alebo hydrolýze ATP. Ovplyvňuje permeabilitu biologických membrán, dráždivosť 

buniek a prenos nervového vzruchu [37]. 

 

 

Vápnik 

Pri vápniku je DDD 800 mg. Najviac ho je mlieku a mliečnych výrobkoch, rybách ale 

aj v zelenine a orechoch. Je to dôležitý prvok napomáhajúci tvorbe kostí a pri ich obnove. 

Taktiež je dôležitý pri zrážaní sa krvi a pri svalovej a nervovej činnosti, či pri regulácii 

metabolických dejov. Viaže na seba bielkoviny osteokalcín a osteonektín [37]. 

 

Fosfor 

DDD fosforu pre dospelého človeka je v rozmedzí 800 až 1200 mg. Vyskytuje sa takmer 

vo všetkých potravinách v množstvách väčších ako 100 mg.kg-1. Bohatým zdrojom fosforu sú 

orechy, syry a ostatné mliečne výrobky ale aj zelenia. Spolu s vápnikom zabezpečuje pevnosť 

a tvorbu kostí. Takisto je aj súčasťou zubov. Ďalej má funkcie v energetickom metabolizme 

a tiež aktivačné a regulačné funkcie [37], [41]. 

 

Síra 

Pri síre je DDD 0,1 až 0,6 g. V potravinách sa vyskytuje ako súčasť množstva 

kovalentných zlúčenín. Vyskytuje sa najmä vo vajciach, mäse, rybách, syroch a iných 
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mliečnych výrobkoch. V ľudskom tele sírne zlúčeniny plnia funkciu biokatalyzátoru. Mnohé 

sírne aminokyseliny sú zložkami proteínov alebo sú prekurzormi dôležitých chuťových 

a vonných látok [37]. 

 

2.6.2.2  Minoritné a stopové minerálne prvky 

 

Vo vajciach z tejto skupiny môžeme hľadať železo a zinok tiež aj selén, mangán, meď 

a molybdén a iné. 

  

Železo 

DDD pre dospelého človeka je 10 mg. Bohato je zastúpené v cereáliách, čaji, kakau, 

v mäse a mäsových výrobkoch a tiež v orechoch a čokoláde. Celkové množstvo železa v tele 

dospelého človeka je asi 3 až 5 gramov. Najviac ho je v krvi, pečeni a slezine. V menších 

koncentráciách ho môžeme nájsť v srdci, obličkách a kostrových svaloch. Ešte menej zastúpené 

je v pankrease a v mozgu. V ľudskom tele sa zúčastňuje tvorby krvi a eliminácie peroxidov. 

Jeho celková funkcia sa odvíja od toho, v akej zlúčenine je obsiahnuté [37]. 

 

 

Zinok 

DDD u zinku sa u dospelého človeka pohybuje v intervale 12 až 15 mg. V biologických 

systémoch sa iba zriedkavo pohybuje nezakomponovaný v zlúčeninách. Najviac ho je v mlieku, 

syroch, múke, mäse a čaji. V tele sa ho nachádza do 3 gramov. Väčšina ho je v kostre a svalovej 

hmote. Menej v koži, nechtoch, vlasoch, pečeni a slezine. Je súčasťou viac ako 200 

metaloenzýmov. Podieľa sa na katalýze reakcii vo veľkom množstve metabolických dráh. Je 

potrebný pre tvorbu a pôsobenie inzulínu, ktorý s ním tvorí komplexy [37], [42]. 

 

Selén 

DDD pre dospelého človeka u selénu je 65 až 70  μg. Na selén sú bohaté hlavne morské 

ryby, kôrovce a mäkkýše, tiež sladkovodné ryby, vajcia a vnútornosti. Menšie hodnoty selénu 

zaznamenávame aj v prírodných vodách [37]. V súčasnosti sa ukázalo, že selén chráni pečeň 

pred nekrózou. Zvyčajne sa vyskytuje viazaný do organickej molekuly. Účinnosť selénu závisí 

od prítomnej formy selénu. Pripisuje sa mu význam pri reprodukčnej funkcii, antikarcinogénne 

účinky a tiež zmierňuje toxické účinky niektorých prvkov [37], [38]. 
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2.7  Analytické metódy pri skúmaní vajec 

  

Vajcia sú bohaté na rozličné chemické látky. Táto práca bola zameraná na stanovovanie 

bielkovín, lipidov a minerálnych látok. Na stanovovanie týchto látok boli použité rôzne metódy, 

založené na odlišných princípoch. 

 

2.7.1  Stanovenie hrubých bielkovín 

 

Pri stanovovaní dusíkatých látok, teda i bielkovín sa riadime diferenciáciou v závislosti 

od ich štruktúr, využívajú sa najmä chemicko-fyzikálne spôsoby spravidla po separácii 

jednotlivých zložiek, predovšetkým chromatografickými metódami. V praxi sú zaužívané 

jednoduchšie titračné metódy [43]. 

 

 

2.7.1.1  Princíp stanovenia bielkovín 

 

Ku stanoveniu bielkovín v potravinách a potravinárskych surovinách sa najčastejšie 

používajú najmä titračné metódy, ktoré sú založené na stanovení množstva prítomného dusíku 

podľa Kjeldahla. Táto metóda spočíva v stanovení celkového dusíka po mineralizácii vzorky 

a jeho prepočte na obsah bielkovín [44]. Organická látka sa tu mineralizuje s koncentrovanou 

kyselinou sírovou pri teplote varu danej kyseliny. Ďalej sa rozklad urýchľuje zvýšením teploty 

varu a vhodným katalyzátorom, ktorým môže byť oxid meďnatý, síran meďnatý, ortuť či 

peroxid vodíka. Dusík, čo bol v bielkovinách alebo aminokyselinách vo forme iminoskupiny 

a aminoskupiny, sa mineralizáciou prevedie na síran amónny. 

 

Bielkovina + H2SO4 → a NH3 + b CO2 + c H2O + d SO2 

2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 

 

Zo síranu amónneho sa potom postupne uvoľní amoniak 30 percentným roztokom NaOH 

a vodnou parou na Parnas-Wagnerovom destilačnom prístroji do predlohy s nadbytočným 

množstvom kyseliny sírovej. 

 

(NH4)2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O 

2 NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 

 

Potom sa prebytok tejto kyseliny titruje odmerným roztokom hydroxidu sodného na indikátor 

Tashiro alebo methylčerveň. 
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H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 

 

Z množstva spotrebovanej kyseliny sírovej sa vypočíta obsah dusíku a vyjadrí sa na 100 gramov 

vzorky. Obsah dusíka prepočíta na obsah hrubej bielkoviny tým, že sa vynásobí faktorom 5,70. 

Keďže je obsah dusíku v rôznych bielkovinách rôzny, boli popri univerzálnemu faktoru 

navrhnuté niektoré ďalšie faktory pre špecifické potraviny. Pokiaľ nie je obsah dusíku prinízky, 

môžeme metódu univerzálne použiť pre bežné potraviny a aj pre potravinárske suroviny [45].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      1 – nálevka 

2 – destilačná banka 

3 – titračná banka 

4 – vyvíjač vodnej pary 

5 – odlučovač kondenzátu 

6, 7, 8 – kohúty 

9 – vzduchový chladič 

10 – kahan 

11 – vodný chladič 

12 – nádoba na odpad 

 

 

Obr. 5: Parnas-Wagnerov prístroj [47] 
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2.7.2  Stanovenie lipidov 

 

V rámci stanovenia tukov vo vajciach sa najčastejšie využíva celková analýza. Pro tento 

účel sa najčastejšie využíva metóda podľa Soxhleta. Niekedy je nutné použiť niektoré metódy 

štandardizované pre príslušný materiál, alebo pre rýchle rutinné stanovenie niektorú fyzikálnu 

metódu [45], [47].     

 

 

2.7.2.1  Princíp stanovenia celkových lipidov 

 

Pre väčšinu prípadov stačí použiť na stanovenie celkového množstva lipidov metódu 

podľa Soxhleta. Je to metóda, pri ktorej sa zhomogenizovaná vzorka vysuší a tuk sa vyextrahuje 

lipofilným rozpúšťadlom v Soxhletovom extraktore [45]. Z rozpúšťadiel sa používajú najmä 

hexán, petroléter, diethyléter alebo chloroform. Pre materiál, ktorý obsahuje väčšie množstvo 

vody je vhodná extrakcia s polárnejšími rozpúšťadlami napríklad s metanolom alebo etanolom. 

Postup podľa Soxhleta sa používa pri potravinách, kde prevažujú triacylglyceroly. Metóda je 

vhodná pre analýzu olejnín a podobných materiálov bohatých na neutrálne lipidy 

a s minimálnym obsahom vody. Analyzovaná vzorka sa rozomelie alebo rozdrví na trecej miske 

a následne sa odváži s presnosťou na 10 mg do extrakčnej patróny, ktorá sa vloží do extraktoru. 

Následne sa použije extraktor podľa Soxhleta, prípadne podľa Twisselmana pri kontinuálnej 

extrakcii. Pripojí sa zábrusová banka, napojí spätný chladič a do extraktoru sa naleje vhodné 

rozpúšťadlo. Extrahuje sa asi štyri hodiny. Po extrakcii sa hmotnosť extraktu sa vzťahuje na 

hmotnosť alebo na sušinu vzorky. Vďaka rozličným nevýhodám a istej archaickosti, ktoré sa 

spájajú s metódou podľa Soxhleta, existujú neustále pokusy zlepšiť konvenčné zariadenie, buď 

úpravou jeho dizajnu alebo operačným postupom [46], [47].   

 

 

 

Obr. 6: Extraktor podľa Twisselmana a podľa Soxhleta [47] 
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2.7.3  Stanovenie prvkového zloženia vajec 

 

Inštrumentálne metódy, ktoré obvykle používame na elementárnu analýzu, patria medzi 

spektrometrické metódy. Do tejto kategórie zaraďujeme atómovú absorpčnú spektrometriu 

(AAS), hmotnostnú spektrometriu s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) a optickú emisnú 

spektrometriu s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) [48].   

 

Atómová absorpčná spektrometria (AAS) 

Atómová absorpčná spektrometria je jednoznačne najrozšírenejšia metóda v oblasti 

anorganickej prvkovej analýzy. Patrí medzi bežné laboratórne metódy a jej dostupnosť 

a uplatnenie je veľké. Umožňuje stanovenie až 68 prvkov od desatín g.l-1 až do koncentrácii 

nižších ako 1 μg.l-1. Je to metóda založená na detekcii voľných atómov v plynnom stave. 

 

Inštrumentácia bežného atómového absorpčného spektrometera sa skladá z nasledujúcich častí: 

1. Zdroj žiarenia 

2. Atomizér  

3. Monochromátor 

4. Detektor 

5. Spracovanie signálu, prípadne výpočtový systém 

 

Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) 

Je to analytická metóda, slúžiaca k stanoveniu stopových množstiev prvkov a ich 

izotopov. Princíp tejto metódy je založený na prevedení roztoku analytu na aerosólovú formu. 

Tento aerosól je potom pomocou nosného plynu vedený do plazmovej hlavice, kde ďalej 

dochádza k atomizácii a ionizácii molekúl. Do analyzátoru vstupujú dané vzniknuté ióny a tu 

prebieha ich rozdelenie podľa ich pomeru hmotnosti k náboji a následne dopadajú na detektor.  

 

 

2.7.3.1  Optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) 

 

Táto metóda patrí k najpoužívanejším analytickým metódam na určovanie prvkového 

zloženia biologických materiálov. IPC-OES je založená na registrovaní fotónov vzniknutých 

prechodmi valenčných elektrónov z vyšších energetických stavov na nižšie. Meria sa teda 

žiarenie emitované atómami alebo iónmi, ktoré vzniká pri ich deexcitácii. Emisné spektrum má 

čiarový charakter a teda pri príslušných vlnových dĺžkach zaznamenávame spektrálne čiary 

odpovedajúce jednotlivým prechodom. Jedna konkrétna vlnová dĺžka odpovedá  určitému 
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prechodu elektrónov, ktorý je charakteristický pre konkrétny prvok. Intenzita elektrického 

signálu zase odpovedá množstvu daného prvku vo vzorke [48],  [49], [50]. 

 

 

 

Obr. 7: Schéma prístroja ICP-OES [55] 

 

 

2.7.3.2  Inštrumentácia IPC-OES 

 

Plazma 

Indukčne viazaná plazma sa používa v ICP-OES ako iónový zdroj. Môžeme ju 

definovať ako makroskopicky neutrálny plyn, v ktorom sú voľné elektróny a ióny pohybujúce 

sa a správajúce sa na základe lokálnych podmienok a na základe stavu plazmy [49]. 

.  

Zdroj plazmy  

Plazma sa tvorí v plazmovej hlavici. Iskrový výboj z Teslovho transformátoru alebo 

indukčne zahriaty uhlík iniciuje výboj potrebný na vytvorenie plazmy. Následne vytvorené 

elektróny z daného plynu sú urýchľované a smerované pomocou vysokofrekvenčného 

elektromagnetického poľa a vďaka tomu dochádza k ďalším ionizáciam atómov plynu, čo má 

za následky tvorbu nepretržitého výboja. Plazmový generátor má tri základné časti, ktorými sú 

zdroj napätia, vysokofrekvenčný oscilátor a indukčná cievka. Najčastejšie sa na generovanie 

plazmy využívajú vzácne plyny argón a hélium. Poznáme ale aj zdroje pracujúce s O2, H2 alebo 

N2 [49], [52]. 
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1 –  analytický kanál 

       2 – predhrievania kolóna 

       3 – počiatočná zóna žiarenia 

       4 – analytická zóna 

       5 – chvost výboja 

       6 – indukčná zóna 

       7 – aerosól 

       8 – základňa výboja 

       hp – výška pozorovania 

       r – vzdialenosť osi od výboja 

         

       

     

 

Obr. 8: Topografia výboja ICP [49] 

 

Monochromátor 

Pri zaznamenávaní signálu určitého prvku, je nutné odlíšiť monochromatické žiarenie 

určitej vlnovej dĺžky od žiarenia, ktoré je emitované nedisociovanými molekulami, ich časťami, 

radikálmi a inými prvkami zahrnutými vo vzorke. Monochromátory z polychromatického 

žiarenia emitovaného zdrojom rozdelia dané monochromatické žiarenie bez toho, aby došlo k 

rozložení spektra. Optické filtre, ktoré využívajú absorpcie, polarizácie alebo interferencie 

žiarenia pracujú tiež na tomto princípe. Výhodou týchto filtrov je jednoduchosť a aj ich 

pomerne nízka cena. Ich nevýhoda je zas v schopnosti pracovať len v obmedzenom rozsahu 

vlnových dĺžok a tým sa aj výrazné obmedzí využitie v ICP-OES. Disperzné monochromátory 

môžu rozložiť žiarenie na priestorové spektrum. Z tohoto spektra je ďalej možné mechanicky 

zmenšovaním a zväčšovaním štrbiny určiť užšie oblasti spektra, kde sa dá pootočením alebo 

posunutím štrbiny skenovať jednotlivé vlnové dĺžky žiarenia. Môžu sa využívať aj optické 

hranoly. Ich využitie je vhodné iba pri špeciálnych prípadov. [49], [53], [54]. 
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Detektor 

Ako detektory žiarenia sa najčastejšie používajú fotodetektory, ktorých princíp 

fungovania je založený na menení optického žiarenia na elektrický signál. Dejú sa tu  dva deje 

a to vonkajší fotoelektrický jav, pri ktorom dopadá žiarenie na fotokatódu a elektróny sa emitujú 

a vnútorný fotoelektrický jav, pri ktorom po dopade žiarenia dochádza k zvyšovaniu hustoty 

nosičov náboje v polovodičoch a stúpa ich vodivosť. 

ICP-OES využíva fotodiódy, kde pri absorpcii žiarenia na polovodičovú dosku 

dochádza k vytvoreniu páru elektrón - diera a tento pár následne difunduje k príslušnej 

elektróde. Používajú sa aj fotokatódy, ktoré sú založené na dvoch princípoch. Prvý princíp je 

založený na budení žiarenia, ktoré dopadá zo strany vákua na povrch fotokatódy, ktorá emituje 

žiarenie. Pri druhom princípe je katóda ožarovaná zo strany jej podložky a prepúšťa žiarenie. 

Ďalším typom fotodetektoru sú fotonásobiče. Ich princípom je urýchlenie fotoelektrónov 

uvoľnených dopadom žiarenia z fotokatódy elektrickým poľom, umiestnené medzi fotokatódou 

a elektródou emitujúcou sekundárne elektróny. Po náraze nastáva emisia sekundárnych 

elektrónov, ktoré sú znova urýchlené elektrickým poľom a dopadajú na druhou dynódu. 

Identický postup sa potom znovu opakuje. Ďalším druhom fotodetektoru je CCD, ktorý mení 

optický signál na elektrický bez toho aby bolo použité vákuum alebo vysoké napätie. [49], [51], 

[52]. 

 

 

2.7.3.3  Interferencie pri IPC-OES 

 

Pri meraní technikou ICP-OES vznikajú nespektrálne ale aj spektrálne interferencie. 

 Pri nespektrálnych interferenciách ide hlavne o interferencie ľahko ionizovateľných prvkov. 

Tie sa odlišujú v jednotlivých zónach plazmy a u atómových a iónových čiar. Miera ich 

uplatnenia závisí aj na prietoku plynov a príkonu do plazmy. Ďalšie nespektrálne interferencie 

boli zaznamenané pri zmlžovaní roztokov s vyšším obsahom minerálnych kyselín. Tento vplyv 

sa uplatňuje ako u atómových, tak aj u iónových čiar spravidla v celom rozsahu axiálneho 

rozdelenia intenzity žiarenia. Vplyv nespektrálnych interferencii je možné minimalizovať 

exaktným modelovaním matrice analyzovaného vzorku pri kalibrácii ICP-OES.  

Spektrálne interferencie sú zásadným problémom ICP-OES, hlavne ak vo vzorke sú 

prítomné vyššie koncentrácie prvkov s komplexným emisným spektrom alebo intenzívnymi 

emisnými čiarami. Dochádza k čiastočnému alebo úplnému prekrývaniu emisných línií dvoch 

alebo viac čiar s blízkymi vlnovými dĺžkami. Predpokladom na minimalizáciu spektrálnych 

interferencii sú disperzní prvky s dostatočným rozlíšením [49], [53]. 

 

 

  



40 

 

3. Experimentálna časť 

 

Experimentálna časť tejto práce sa zaoberá prípravou vzoriek, popisom jednotlivých 

analytických postupov a spôsobmi spracovania dát. Slepačie vajcia boli analyzované metódou 

podľa Kjeldahla, metódou podľa Soxhleta a pomocou ICP-OES. Jednotlivé metódy sú 

podrobnejšie priblížené v nasledujúcich podkapitolách. 

 

3.1 Popis vzoriek 

 Na analýzu bolo vybraných 11 rôznych druhov vajec získaných v Českej republike. Ich 

krajinou pôvodu bola vo všetkých prípadoch tiež Česká republika. Tieto vajcia boli vyberané 

podľa kategórie, do ktorej patria na základe spôsobu chovu nosníc. Z každej základnej kategórie 

(klietkové, podstielkové, vonkajšie a BIO vajcia) boli zakúpené dva rozdielne druhy od 

rozdielnych výrobcov. Ďalej na analýzu boli použité aj dva druhy domácich vajec z dvoch 

odlišných domácich chovov. Ako bonusový druh poslúžili špeciálne tzv. fitness vajcia, 

z ktorých bola iba jedna vzorka. Tieto fitness vajcia sú špeciálnym druhom klietkových vajec, 

so zvýšeným obsahom vitamínov. Väčšina týchto vajec bola zakúpená v bežnej obchodnej sieti. 

Domáce vajcia avšak boli podarované spriatelenými súkromnými domácimi chovateľmi. 

 

Tab. 8: Zoznam použitých vajec 

Vzorka Označenie vzorky Krajina pôvodu Miesto pôvodu 

1. Klietkové 1 Česká republika Praha 

2. Klietkové 2 Česká republika Hodonín 

3. Podstielkové 1 Česká republika Praha 

4. Podstielkové 2 Česká republika Ostrava 

5. Vonkajšie 1 Česká republika Partutovice 

6. Vonkajšie 2 Česká republika Ostrava 

7. BIO 1 Česká republika Zidenice 

8. BIO 2 Česká republika Praha 

9. Domáce 1 Česká republika Kostelní Vydří 

10. Domáce 2  Česká republika Starý Hrozenkov 

11. Fitness Česká republika Zidenice 
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Obr. 9 a 10: Vzorka 1. a 2. (vajcia z klietkových chovov) 

 

 

Obr. 11 a 12: Vzorka 3. a 4. (vajcia z podstielkových chovov) 

 

 

Obr. 13 a 14: Vzorka 5. a 6. (vajcia z vonkajších chovov) 
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Obr. 15 a 16: Vzorka 7. a 8. (vajcia z BIO chovov) 

 

 

Obr. 17: Vzorka 11. (fitness vajcia) 

 

 

3.2  Použité metódy a experimentálne postupy 

Na dosiahnutie cieľov práce boli využité celkom odlišné tri analytické metódy. Pre 

stanovenie hrubých bielkovín bola využitá Kjeldahlova metóda, pre stanovenie celkových 

lipidov Soxlethova metóda a pre prvkovú analýzu ICP-OES. Príprava vzoriek a postupy 

konkrétnych analýz sú bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách. 

 

 

3.2.1   Stanovenie hrubých bielkovín vo vajciach 

 

  Na stanovenie celkového dusíka a následne hrubej bielkoviny bola použitá Kjeldahlova 

metóda (kapitola 2.7.1). Vzorky pre začatím tejto metódy sa najprv museli pripraviť. 

 

3.2.1.1  Použité laboratórne pomôcky 

 Bežné laboratórne sklo 

 Pipety 10 a 50 ml 

 Odmerný valec 100 ml 

 Titračné banky 250 ml 

 Mineralizačné trubice 
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3.2.1.2  Použité chemikálie  

 Ultračistá deionizovaná voda vyrobená stanicou ELGA PureLab Classic (Veolia 

Water Systems Ltd., UK)  

 Kyselina sírová 96% (Lach-Ner, G) 

 Hydroxid sodný (Mach chemikálie, CZ) 

 Hydroxid sodný 0,1 mol∙dm-3 (Mach chemikálie, CZ) 

 Weiningerov katalyzátor (90 g síranu sodného, 7 g síranu ortuťnatého, 1,5 g 

síranu meďnatého a 1,5 g selénu) 

 Fenolftaleín 

 Tashiro indikátor 

 

3.2.1.3  Použité prístroje 

 

 Predvážky A&D EK-600H (A&D INSTRUMENTS LTD., UK) 

 Analytické váhy BBL32 (Boeckel + Co., G) 

 Jednotka pre prípravu ultračistej deionizovanej vody ELGA PureLab Classic UV 

(Veolia Water Systems Ltd., UK) 

 Sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu DRY-Line (VWR, UK) 

 Mineralizačná jednotka KT-8s (C. GERHARDT GMBH & CO. KG, G) 

 Parnas-Wagnerova destilačná aparatúra 

 

3.2.1.4             Príprava vzoriek pred použitím Kjeldahlovej metódy  

 

Pred samotným procesom mineralizácie vzoriek, bola z vajec vytvorená reprezentatívna 

vzorka a tá bola vhodne upravená. Zvlášť boli vytvorené zmesi z troch vaječných žĺtkov a 

bielkov z každej konkrétnej skupiny vajec. Tieto zmesi boli prevedené na Petriho misky 

a zhomogenizované. Následne sa sušili v sušiarni 8 hodín pri teplote 70°C. Po usušení sa tieto 

zmesi oddelili z misky a pomocou mažiaru sa zhomogenizovali na práškovú látku.  

 

3.2.1.5  Postup Kjeldahlovej metódy pri stanovení hrubých bielkovín vo vajciach 

Z tejto vzorky bol odmeraný 1 g s presnosťou na štyri desatinné miesta spolu s 2 g  

Weiningerovho katalyzátora tiež s presnosťou na štyri desatinné miesta a táto zmes bola 

prevedená 10 ml koncentrovanej kyseliny sírovej do mineralizačnej patróny. Samotná 

mineralizácia prebiehala podľa podmienok vypísaných v tab. 9.  
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Tab. 9: Nastavené podmienky pri mineralizácii 

Priebeh Čas (min) 

Zahrievane z 0 °C na 400 °C 60 

Mineralizácia pri 400 °C 90 

Chladenie v mineralizátore 30 

Chladenie mimo mineralizátora 30 

 

Po ukončení procesu mineralizácie a vychladení sa vyčírený obsah Kjeldahlovej banky 

kvantitatívne previedol do odmernej banky s objemom 100 ml a doplnil po rysku s destilovanou 

vodou. S takto pripravenou vzorkou sa ďalej pracovalo. Pre stanovenie hrubej bielkoviny bola 

použitá Parnas-Wagnerova aparatúra. Do destilačnej banky prístroja sa napipetovalo 10 ml 

pripravenej zmineralizovanej vzorky s 2 kvapkami fenolftaleínu. Následne sa pridali 4 ml 33% 

roztok hydroxidu sodného. Uvoľnený amoniak bol predestilovaný vodnou parou a zachytávaný 

do predlohy s 25 ml 0,05 mol.l-1 roztoku kyseliny sírovej. Ústie chladiča bolo ponorené pod 

hladinou kyseliny. Po 25 minútach destilácie bola predloha znížená tak, aby koniec chladiča 

nezasahoval do roztoku a destilácia prebiehala ďalších 5 minút. Po ukončení destilácie bola 

opláchnutá vonkajšia stena vývodu chladiča do predlohy. Do predlohy s destilátom sa pridali 2 

kvapky Tashirovho indikátora a destilát sa titroval odmerným roztokom 0,1 mol.l-1 hydroxidu 

sodného do prvého trvalého žltého sfarbenia. Z množstva spotrebovaného roztoku NaOH sa 

vypočítal obsah dusíka a ten sa následne prepočítal na obsah hrubej bielkoviny vynásobením 

univerzálnym prepočítavacím faktorom 5,70. 

 

 

Obr. 18: Parnas-Wagnerova aparatúra a mineralizačná jednotka 
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3.2.1.6  Výpočet hrubej bielkoviny v % 

 

𝑤𝑁 =  
𝑚𝑁

𝑚𝑛𝑎𝑣áž𝑘𝑎
=

𝑛𝑁 . 𝑀𝑁

𝑚𝑛𝑎𝑣áž𝑘𝑎
=

2. 𝑛𝐻2S𝑂4

𝑧𝑟𝑒𝑎𝑔
. 𝑀𝑛

𝑚𝑛𝑎𝑣áž𝑘𝑎
=

2. (𝑐𝐻2S𝑂4
. 𝑉𝐻2S𝑂4

𝑐𝑒𝑙𝑘 −
𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻. 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

2 ) . 𝑀𝑛

𝑚𝑛𝑎𝑣áž𝑘𝑎
 

 

𝑤𝑏𝑖𝑒𝑙𝑘 = 𝑤𝑁 . 5,70 

 

 

 𝑐𝐻2S𝑂4
 – koncentrácia kyseliny sírovej (mol.dm-3 ) 

𝑉𝐻2S𝑂4

𝑐𝑒𝑙𝑘  – objem kyseliny sírovej v predlohe (dm-3) 

MN – mólová hmotnosť dusíku 

𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻 – koncentrácia hydroxidu sodného (mol.dm-3 ) 

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 – spotreba hydroxidu sodného pri titrácii (dm-3) 

𝑐𝑁𝑎𝑂𝐻 – koncentrácia hydroxidu sodného (mol.dm-3 ) 

mnavážka – navážená hmotnosť vzorky (g) 

𝑤𝑁 – percentuálny obsah celkového dusíka 

𝑤𝑏𝑖𝑒𝑙𝑘 – percentuálny obsah hrubej bielkoviny 

 

 

 

3.2.2   Stanovenie celkových lipidov vo vajciach 

 

  Na stanovenie celkového lipidov bola použitá Soxhletova metóda (kapitola 2.7.2). Bola 

využitá iba pre vaječné žĺtka z dôvodu, že tuky sa v bielku nachádzajú iba v stopových 

množstvách. Vzorky pre začatím tejto metódy sa najprv museli pripraviť. 

 

3.2.2.1  Použité laboratórne pomôcky 

 Bežné laboratórne sklo 

 Odmerný valec 100 ml 

 Extrakčné patróny 

 Odtučnená vata 

 Exsikátor 

 

3.2.2.2  Použité chemikálie 

 Ultračistá deionizovaná voda vyrobená stanicou ELGA PureLab Classic (Veolia 

Water Systems Ltd., UK)  

 Petrolether (PENTA Chemicals, CZ) 
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3.2.2.3  Použité prístroje 

 

 Predvážky A&D EK-600H (A&D INSTRUMENTS LTD., UK) 

 Analytické váhy BBL32 (Boeckel + Co., G) 

 Jednotka pre prípravu ultračistej deionizovanej vody ELGA PureLab Classic UV 

(Veolia Water Systems Ltd., UK) 

 Sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu DRY-Line (VWR, UK) 

 Gerhardt Soxtherm, typ SOX 421 (Gerhardt, G) 

 Destilačná aparatúra s ohrevným hniezdom 

 

 

3.2.2.4  Príprava vzoriek pred použitím Soxhletovej metódy  

 

Pred samotným procesom stanovovania lipidov, bola rovnako ako pri stanovovaní 

hrubých bielkovín z vajec vytvorená reprezentatívna vzorka a tá vhodne upravená. Zvlášť boli 

vytvorené zmesi z troch vaječných žĺtkov z každej konkrétnej skupiny vajec. Tieto zmesi boli 

prevedené na Petriho misky a zhomogenizované. Následne sa sušili v sušiarni 8 hodín pri 

teplote 70°C. Po usušení sa tieto zmesi oddelili z misky a pomocou mažiaru sa zhomogenizovali 

na práškovú látku.   

 

3.2.2.5  Postup Soxhletovej pri stanovení hrubých bielkovín vo vajciach   

 

Z tejto vzorky boli navážené 4 g s presnosťou na štyri desatinné miesta a následne 

vzorka bola nasypaná do extrakčnej patróny a navrchu upevnená odtučnenou vatou. Patróna 

bola vložená do špeciálnej extrakčnej nádoby, ktorá je súčasťou prístroju Soxtherm. Do tejto 

nádoby bol vložený varný kameň a následne bolo naliatych 150 ml petroletheru. Po vložení 

nádoby a spustení Soxthermu extrakcia celkovo trvala 2 hodiny a 12 minút pri 150°C. Po 

ukončení procesu bol obsah preliaty do vopred odváženej destilačnej banky s varným 

kameňom. Zvyšok petroletheru sa oddestiloval na destilačnej aparatúre a banka bola sušená 

v sušiarni 30 minút pri teplote 100°C. Po ochladení v exsikátore po 20 minútach bola banka 

zvážená. 

 



47 

 

Obr. 19: Prístroj Gerhardt Soxtherm 

 

3.2.2.6  Výpočet celkových lipidov v g/100g 

 

𝑚 =
𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑢

𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑦
. 100 

 

m – hmotnosť celkového tuku v g/100g 

𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑢 – hmotnosť extraktu (g) 

𝑚𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑦 – hmotnosť navážky vzorky (g) 

 

3.2.3 Stanovenie vybraných prvkov pomocou ICP-OES vo vajciach  

  Na stanovenie vybraných prvkov sa použila analytický metóda IPC-OES (kapitola 

2.7.3). Pracovali sme na optickom emisnom spektrometeri s indukčne viazanou plazmou Jobin 

Yvon Ultima 2. 

 

3.2.3.1  Použité laboratórne pomôcky 

 Bežné laboratórne sklo 

 Plastové skúmavky  

 Injekčné striekačky 

 Mikrofiltre o priemere 0,45 μm 

 Automatické pipety  

 Špičky na pipety 
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3.2.3.2  Použité chemikálie  

 Ultračistá deionizovaná voda vyrobená stanicou ELGA PureLab Classic (Veolia 

Water Systems Ltd., UK)  

 Kyselina dusičná 65 % v/v (Analytika Praha, ČR) 

 Peroxid vodíku 30 % v/v (Analytika Praha, ČR) 

 Prvkové štandary 1g/L (Analytika Praha, ČR) 

 

3.2.3.3  Použité prístroje 

 Ultrazvukový kúpeľ, Ultrasonic Compact cleaner PSO 3000A; (PowerSonic 

s.r.o., GB) 

 Analytické váhy BBL32 (Boeckel + Co., G) 

 Jednotka pre prípravu ultračistej deionizovanej vody ELGA PureLab Classic UV 

(Veolia Water Systems Ltd., UK) 

 Sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu DRY-Line (VWR, UK) 

 Optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou Jobin Yvon Ultima 

2 (Horiba Scientific Ltd., FR) 

 Mikrovlnný rozkladný systém Milestone 1200 (Milestone Inc., USA) 

 

 

 

3.2.3.4             Príprava vzoriek pred použitím ICP-OES  

 

Pred samotným procesom stanovenia prvkov pomocou ICP-OES, bola z vajec 

vytvorená reprezentatívna vzorka a tá vhodne upravená. Zvlášť boli vytvorené zmesi z troch 

vaječných žĺtkov a bielkov z každej konkrétnej skupiny vajec. Tieto zmesi boli prevedené na 

Petriho misky a zhomogenizované. Následne sa sušili v sušiarni 8 hodín pri teplote 70°C. Po 

usušení sa tieto zmesi oddelili z misky a pomocou mažiaru sa zhomogenizovali na práškovú 

látku.  

3.2.3.5  Postup pri prvkovej analýze vo vajciach za pomoci ICP-OES 

 

Navážených 200 mg vzorky bolo prevedených do teflonových patrón so zmesou 5 ml 

HNO3 a 2 ml H2O2. Potom boli patróny vložené a následne zmesi mineralizované v 

mikrovlnnom rozkladnom systéme Milestone 1200 podľa mineralizačného programu 

uvedeného v tab. 10 

 

 

 



49 

Tab. 10: Využitý program mikrovlnného rozkladu 

Krok Čas (min) Výkon (W) 

1. 5 600 

2. 15 1000 

3. 5 700 

4. 15 1000 

5. 10 0 

.  

 

Obr. 20: Mikrovlnný rozkladný systém 

 

 

Mineralizát bol ďalej kvantitatívne prevedený do 25 ml odmerných baniek a po rysku 

doplnený deionizovanou vodou. Pred samotnou prvkovou analýzou boli vzorky odplynené 

v ultrazvukovom kúpeli a následne boli prefiltrované cez mikrofilter o pórovitosti 0,45 µm. 

Nakoniec bol tento roztok desaťkrát zriedený a prevedený do plastových skúmaviek. Meranie 

prebiehalo na ICP optickom emisnom spektrometri ULTIMA 2 HORIBA Scientific. Presné 

nastavenie podmienok prístroja sa uvádza v tab.11. 
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Tab. 11: Nastavené podmienky pre prvkovú analýzu pomocou ICP-OES 

Rýchlosť otáčok čerpadla 15 otáčok za min 

Výkon generátora 1200 W 

Prietok plazmového plynu 13 l min-1 

Auxilárny plyn 0,1 min-1 

Prietok pomocného plynu 0,8 min-1 (pre prvky K, Na, Mg, Ca) 

0,2 min-1 (pre prvky P, Zn, Fe) 

Detektor Fotonásobič 

 

 

Obr. 21: Optický emisný spektrometri ULTIMA 2 HORIBA Scientific 
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4. Výsledky a diskusia  

Cieľom diplomovej práce bola analýza slepačích vajec z České republiky a porovnanie 

nameraných hodnôt zisťovaných chemických látok v závislosti od spôsobu chovu nosníc. 

Hrubé bielkoviny boli stanovované metódou podľa Kjeldahla, potom stanovenie celkových 

lipidov prebiehalo metódou podľa Soxhleta a nakoniec bola vykonaná prvková analýza za 

pomoci ICP-OES. Výsledky sú rozdelené do kapitol podľa jednotlivých študovaných analytov. 

 

4.1 Celkový obsah bielkovín v závislosti od spôsobu chovu nosníc 

             Metódou podľa Kjeldahla bol stanovený obsah celkovej hrubej bielkoviny vo 

vaječných bielkoch a žĺtkoch rôznych druhov vajec. Výsledky sú prezentované pre bielok 

a žĺtok v separátnych kapitolách.  

 

4.1.1 Bielok 

              Prehľad obsahu hrubej bielkoviny je uvedený v tab. 12 a tiež je graficky znázornený 

pomocou krabicového grafu na obr. 22. 

 

Tab. 12: Obsah hrubej bielkoviny v bielku v percentách, v závislosti na spôsobe chovu 

Vzorka Obsah hrubej 

bielkoviny 

Priemer u jedného 

druhu 

Smerodajná 

odchýlka 

Domáce 1 18,25 13,13 4,18 

Domáce 2 8,01 

BIO 1 17,48 16,69 0,65 

BIO 2 15,90 

Vonkajšie 1 15,11 19,46 3,54 

Vonkajšie 2 23,78 

Podstielkové 1 17,47 16,29 0,97 

Podstielkové 2 15,10 

Klietkové 1 18,27 20,24 1,60 

Klietkové 2 22,20 

Fitness 1 16,68 16,68 0 
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Obr. 22: Krabicový graf obsahu hrubej bielkoviny v percentách v bielku 

 

Namerané a spriemerované výsledky obsahu hrubých bielkovín sa pohybovali v rozsahu 

od 13,13 % do 20,24 %. Najnižší obsah bielkovín pripadal na bielka domácich vajec a najvyšší 

na bielka vajec z klietkových chovov. Štatistickým spracovaním výsledkov pomocou analýzy 

rozptylu a tukeyho testu bolo zistené, že rozdiel v obsahu hrubých bielkovín medzi vajcami 

z rôznych produkčných systémov je štatisticky nevýznamný (p=0,689;  α = 0,05). Obsah 

bielkovín vo vaječnom bielku v našom prípade teda nie je preukázateľne ovplyvnený spôsobom 

chovu nosníc. Toto zistenie korešponduje s publikáciou od Kadleca (2002), kde je uvádzané, 

že zloženie proteínov v bielku je pomerne stále a spôsob chovu nosníc nemá na neho 

preukázateľné vplyvy. V bielku sa podľa literatúry hodnota bielkovín pohybuje od 10,60 % 

[25] do 11,00 % [14]. V našom prípade hodnoty, ktoré boli namerané boli vyššie ako hodnoty 

uvádzané v literatúre. Naše spriemerované hodnoty sa pohybovali od 13,13 % pri domácich 

vajciach cez 16,29 % pri podstielkových vajciach a 16,69 % pri vajciach z BIO chovu až po 

vyššie hodnoty 19,46 % pri vajciach z vonkajších chovoch až po maximálnu hodnotu 20,24 % 

pri vajciach z klietkového chovu. Pri domácich vajciach boli hodnoty vo veľkom rozptyle od 

8,01 % až po 18,25 % a smerodajná odchýlka vyšla až 4,18%. Pomerne veľký rozptyl bol 

zaznamenaný aj pri vajciach z vonkajších chovov, kde hodnoty boli od 15,11 % po 23,78 %. 

Smerodajná odchýlka tu bola 3,54%. Tieto zistenia môžu poukazovať na to, že sliepky v týchto 

paralelných chovoch, či už domácich alebo vonkajších, sú chované v odlišných podmienkach. 

Naopak u BIO vajec, kde sú podmienky chovu prísne strážené zákonom, strava veľmi podobná, 
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sa hodnoty bielkovín pohybovali od 15,90 % po 17,48 % a smerodajná odchýlka v tomto 

prípade bola najnižšia a to 0,65%.  

 

4.2.1 Žĺtok 

Prehľad obsahu hrubej bielkoviny v žĺtku je uvedený v tab. 13 a tiež v je graficky 

znázornený pomocou krabicového grafu na obr. 23. 

 

Tab. 13: Obsah hrubej bielkoviny v žĺtku v percentách, v závislosti na spôsobe chovu 

Vzorka Obsah hrubej 

bielkoviny 

Priemer u jedného 

druhu 

Smerodajná 

odchýlka 

Domáce 1 11,16 14,71 2,90 

Domáce 2 18,26 

BIO 1 16,69 17,08 0,32 

BIO 2 17,47 

Vonkajšie 1 25,36 19,84 4,51 

Vonkajšie 2 14,32 

Podstielkové 1 25,36 21,82 2,89 

Podstielkové 2 18,27 

Klietkové 1 17,48 19,05 1,28 

Klietkové 2 20,62 

Fitness 1 17,48 17,48 0 
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Obr. 23: Krabicový graf obsahu hrubej bielkoviny v percentách v žĺtku 

 

Namerané a spriemerované výsledky obsahu hrubých bielkovín sa pohybovali v rozsahu 

od 14,71 % až 21,82 %. Štatistickým spracovaním výsledkov pomocou analýzy rozptylu 

a tukeyho testu bolo zistené, že rozdiel v obsahu hrubých bielkovín je štatisticky nevýznamný 

(p= 0,659;  α= 0,05). Obsah bielkovín vo vaječnom žĺtku, podobne ako v prípade bielku, nie je 

preukázateľne ovplyvnený spôsobom chovu nosníc. Toto zistenie opäť korešponduje 

s publikáciou do Kadleca (2002),  kde je uvádzané, že zloženie proteínov ako v bielku tak v 

žĺtku je pomerne stále a spôsob chovu nosníc nemá na neho preukázateľné vplyvy. V žĺtku sa 

hodnota hrubých bielkovín pohybuje od 16,60 % [25] do 17,00 % [14].  V našom prípade 

hodnoty, ktoré boli namerané, boli  mierne vyššie a spriemerované hodnoty sa pohybovali od 

14,71 % pri domácich vajciach cez 17,08 % pri BIO vajciach a 17,48% pri fitness vajciach po 

vyššie hodnoty 19,84 % pri vajciach z vonkajších chovoch až po maximálnu hodnotu 21,82 %  

pri vajciach z podstielkového chovu. Aj pri žĺtkoch aj bielkoch vyšli najnižšie hodnoty 

bielkovín pri kategóriách domácich vajec a fitness vajec. Najvyššie namerané hodnoty sa 

podstatne líšili a nebol možný stanoviť jasný trend týchto čísel. Na vyšších priečkach sa však 

objavili v oboch prípadoch vajcia z vonkajších chovov. Pri žĺtkoch u vonkajších vajec boli 

hodnoty v najväčšom rozptyle od 14,32 % po 25,36 % a smerodajná odchýlka vyšla až 4,51%. 
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Veľký rozptyl hodnôt bol zaznamenaný aj pri vajciach z domácich chovov, kde hodnoty boli 

od 11,16 % až po 18,26 %  Smerodajná odchýlka tu bola 2,90%. Podobne veľký rozptyl bol aj 

pri vajciach z podstielkového chovu. Hodnoty tu boli od 18,28 % po 25,36 % so smerodajnou 

odchýlkou 2,89%. Tieto zistenia môžu poukazovať na to, že sliepky v týchto paralelných 

chovoch, či už vonkajších alebo domácich prípadne podstielkových sú chované v odlišných 

podmienkach. U BIO vajec, kde sú podmienky chovu prísne strážené zákonom, strava veľmi 

podobná, sa hodnoty bielkovín pohybovali od 16,69 % po 17,47 % a smerodajná odchýlka 

v tomto prípade bola znova najnižšia a to 0,32%. Aj pri žĺtkoch aj bielkoch najväčšie rozptyly 

hodnôt boli pri domácich a vonkajších vajciach. Najnižšie rozptyly zase v oboch prípadoch 

patrili BIO vajciam. 

 

4.3 Celkový obsah lipidov v závislosti od spôsobu chovu nosníc 

              

             Metódou podľa Soxhleta bol stanovený obsah celkových lipidov vo vaječných žĺtkoch 

rôznych druhov vajec. Výsledky sú prezentované pre žĺtok v separátnych kapitolách. V bielkach 

sa tuk nestanovoval, pre jeho obsah iba v stopových hodnotách. 

 

 

4.3.1 Žĺtok 

              Výsledky stanovených lipidov v žĺtkoch vajec z rôznych produkčných systémov sú 

uvedené v tab. 14 a graficky sú zobrazené na obr. 24. 

 

Tab. 14: Minimum a maximum celkových lipidov v žĺtku v skupinách vajec v g/100g 

Vzorka Tuk  

minimum 

Tuk  

maximum 

Priemer Smerodajná 

odchýlka 

Domáce 53,74 56,25 55,00 1,03 

BIO 43,50 49,49 46,50 2,45 

Vonkajšie 48,75 53,25 51,00 1,84 

Podstielkové 49,74 53,75 51,75 1,64 

Klietkové 50,25 57,49 53,87 2,96 

Fitness 48,99 52,25 50,62 1,33 

 

 



56 

 

 

Obr. 24: Krabicový graf obsahu celkových lipidov v g/100g 

 

V žĺtku sa výsledky obsahu celkových lipidov pohybovali v intervale od 46,50 až 55,00 

g/100g, pričom s najnižším obsahom sa ukázal žĺtok pri BIO vajciach a najvyšší obsah bol 

stanovený vo vajciach z domáceho chovu. Tieto hodnoty sú vyššie ako hodnoty v literatúre, 

kde sú uvádzané v intervale od 32,60 g/100g [25] po 33,00 g/100g  [14]. Porovnaním výsledkov 

analýzy vaječných žĺtkov v tab. 14 bolo zistené, že rozdiel v obsahu celkového tuku je 

vo vaječnom žĺtku štatisticky významný (p= 0,004;  α= 0,05). Tukeyho test ukázal, že tieto 

rozdiely boli nájdené medzi žĺtkami domácich a BIO vajec (Tab.15). Medzi ostatnými druhmi 

vajec neboli zistené štatisticky dôležité rozdiely.  
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Tab. 15: Tukeyho test pre celkový obsah lipidov v žĺtkoch v závislosti od spôsobu chovu 

Druh vajca Medián Skupiny 

Domáce 55,31 A  

Klietkové 52,62 A B 

Podstielkové 51,87 A B 

Fitness 50,62 A B 

Vonkajšie 50,37 A B 

BIO 47,68  B 

 

Obsah tukov v žĺtku závisí od zloženia krmiva nosníc, od prostredia a podmienok 

v akých sú chované a tiež od množstva pohybu, ktorý bežne vykonávajú [1]. Najvyšší obsah 

tuku bol zistený u domácich vajec (55,00 ± 1,03 g/100g). Po diskusii s chovateľmi, bolo zistené, 

že nosnice z oboch vybraných domácich chovov sa pohybujú v relatívne malých priestoroch 

bez možnosti veľkého behania. Počas letných a jarných mesiacov sa vypúšťajú z chovných 

priestorov na okolité trávnaté plochy, ale keďže vajcia boli odobrané začiatkom februára, dané 

nosnice túto možnosť niekoľko mesiacov počas zimného obdobia nemali. Okrem tradičného 

krmiva, ktorým je obilie, jačmeň, strúhaná kŕmna repa, alebo varené zemiaky sa dokrmujú aj 

na tuky bohatou kukuricou alebo slnečnicou. Tiež sa k nim pravidelne dostáva starý chlieb 

alebo tukové pečivo. Občas sa kŕmia tiež zvyškami mäsa, vnútornosťami, posekanými kosťami 

a ďalšími zvyškami z kuchyne. Všetky tieto faktory mohli dopomôcť faktu, že v žĺtku domácich 

vajec bolo zistené najväčšie množstvo celkového tuku. Relatívne vysoké hodnoty boli zistené 

aj pri vajciach z klietkových (53,87 ± 2,96 g/100g) a podstielkových chovov (51,75 ± 1,64 

g/100g), ktoré majú najmenšie množstvo pohybu a kŕmia sa prevažne zmesami, neobohatenými 

zelenou stravou alebo prípadne nastrúhanou zeleninou [20], [24]. Nízke hodnoty boli 

zaznamenané u vonkajších vajec, fitness vajec a celkovo najnižšie u BIO vajec (46,50 ± 2,45 

g/100g ). Tu má hydina najviac pohybu a kŕmi sa okrem kŕmnych zmesí aj zeleným krmivom 

a zeleninou. V BIO chovoch sa používajú navyše špeciálne BIO zmesi alebo novinkou je 

naklíčené obilie. [21], [24]. Spôsob kŕmenia na BIO chovoch a na domácich chovoch je 

najradikálnejšie odlišný, čo zodpovedá zisteniu, že medzi hodnotami celkových lipidov z týchto 

dvoch chovov bol zistený štatisticky významný rozdiel. Najväčšie rozptyly hodnôt boli pri 

klietkových vajciach a BIO vajciach a najnižšie boli pri fitness a domácich vajciach. 
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4.3 Vplyv chovného systému nosníc na obsah vybraných prvkov vo 

vajciach  

 

Metódou ICP-OES bol stanovený obsah majoritných, minoritných a stopových prvkov 

v žĺtkoch a bielkoch rozličných druhov vajec. Prehľad obsahu jednotlivých prvkov vo vaječnom 

bielku a žĺtku sa uviedol do tabuliek. Bola tiež stanovovaná koncentrácia zinku, železa a selénu, 

ale tieto výsledné hodnoty boli v bielku pod limit detekcie a nie je preto možné stanoviť presný 

obsah. V žĺtku boli pod limitom detekcie hodnoty selénu. 

 

Tab. 16: Koncentrácie jednotlivých prvkov vo vaječnom bielku v mg·g-1 v závislosti na chove 

Vzorka Ca K Mg Na P 

Klietkové 1 0,328 ± 0,01 2,425 ± 0,08 0,213 ± 0,001 3,399 ± 0,10 0,070 ± 0,001 

Klietkové 1 0,424 ± 0,01 1,864 ± 0,06 0,145 ± 0,001 2,642 ± 0,05 0,073 ± 0,01 

Klietkové 2 0,590 ± 0,01 2,159 ± 0,09 0,160 ± 0,001 2,390 ± 0,03 0,055 ± 0,001 

Domáce 1 0,351 ± 0,01 2,024 ± 0,06 0,205 ± 0,001 2,276 ± 0,04 0,067 ± 0,001 

Domáce 2 0,551 ± 0,01 2,068 ± 0,10 0,200 ± 0,001 2,425 ± 0,04 0,049 ± 0,001 

Podstielkové 1 0,721 ± 0,03 2,030 ± 0,09 0,124 ± 0,001 2,392 ± 0,07 0,035 ± 0,001 

Podstielkové 2 0,718 ± 0,02 2,843 ± 0,07 0,164 ± 0,001 2,920 ± 0,02 0,057 ± 0,001 

BIO 1 0,702 ± 0,03 2,603 ± 0,04 0,140 ± 0,001 2,606 ± 0,04 0,086 ± 0,001 

BIO 2 0,430 ± 0,01 2,119 ± 0,06 0,173 ± 0,001 2,739 ± 0,03 0,225 ± 0,01 

Vonkajšie 1 0,184 ± 0,001 2,171 ± 0,03 0,141 ± 0,001 2,578 ± 0,05 0,042 ± 0,001 

Vonkajšie 2 0,790 ± 0,01 1,900 ± 0,06 0,122 ± 0,001 2,426 ± 0,02 0,073 ± 0,001 

Fitness 1 0,190 ± 0,001 2,119 ± 0,02 0,149 ± 0,001 3,000 ± 0,05 0,081 ± 0,001 
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Tab. 17: Koncentrácie jednotlivých prvkov vo vaječnom žĺtku v mg·g-1 v závislosti na chove 

Vzorka Ca K Mg Na Fe P Zn 

Kliet. 1 2,859±0,03 1,634±0,07 0,213±0,001 1,287±0,01 0,020±0,001 2,508±0,05 0,051±0,001 

Kliet. 1 2,457±0,09 1,505±0,04 0,162±0,001 1,179±0,02 0,010±0,001 2,380±0,04 0,039±0,001 

Kliet. 2 2,254±0,02 1,775±0,02 0,124±0,001 0,805±0,02 0,010±0,001 2,449±0,001 0,050±0,001 

Domáce 1 2,911±0,02 2,122±0,05 0,157±0,001 0,777±0,001 0,018±0,001 3,118±0,10 0,077±0,001 

Domáce 2 2,041±0,08 2,135±0,03 0,148±0,001 0,866±0,03 0,013±0,001 2,594±0,11 0,031±0,001 

Podstiel. 1 2,770±0,09 1,620±0,07 0,136±0,001 0,910±0,02 0,012±0,001 2,593±0,04 0,043±0,001 

Podstiel. 2 2,153±0,05 1,923±0,03 0,141±0,001 0,896±0,01 0,013±0,001 3,018±0,03 0,035±0,001 

BIO 1 2,063±0,09 1,544±0,05 0,120±0,001 0,848±0,03 0,008±0,001 2,080±0,01 0,034±0,001 

BIO 2 3,099±0,08 1,807±0,01 0,162±0,001 0,699±0,01 0,008±0,001 2,541±0,05 0,045±0,001 

Vonk. 1 2,497±0,010 1,372±0,05 0,107±0,001 0,751±0,01 0,010±0,001 2,352±0,09 0,032±0,001 

Vonk. 2 2,320 ±0,05 1,423±0,06 0,125±0,010 0,599±0,001 0,015±0,001 3,692±0,05 0,032±0,001 

Fitness 1 2,133 ±0,05 1,633±0,07 0,124±0,001 0,604±0,01 0,011±0,001 2,472±0,03 0,033±0,001 

 

Namerané hodnoty obsahu bielkovín z tab. 16 a 17 boli analyzované a porovnané 

s literatúrou. Vyhodnotenie je rozdelené postupne podľa jednotlivých prvkov. Štatisticky 

významné rozdiely v koncentráciách prvkov boli zaznamenané iba pri draslíku v slepačom 

žĺtku. U ostatných prvkoch boli tieto rozdiely štatisticky nevýznamné. 

 

Draslík 

Hodnoty draslíku sa pohybujú vo vaječnom bielku okolo 1,48 mg·g-1 a v žĺtku okolo 

1,23 mg·g-1 [32]. Pri meraní hodnoty vyšli mierne vyššie a to u bielku od 1,86 po 2,84 mg·g-1. 

Vysoké hodnoty draslíka v bielku sa objavili vo vajciach z podstielkového chovu ale aj u BIO 

vajec. Stred predstavovali domáce vajcia a fitness vajcia. Najnižšie hodnoty boli vo vonkajších 

vajciach a klietkových vajciach. V žĺtku hodnoty namerané hodnoty boli tiež vyššie ale menej 

výrazne a to od 1,37 po 2,14 mg·g-1. Najvyššie hodnoty draslíku sa objavili vo vajciach 

z domáceho chovu. Stredné hodnoty boli v podstielkovom chove. Nízke hodnoty boli 

zaznamenané vo fitness chove, v BIO chove a vo vonkajšom chove. Draslík sa k hydine dostáva 

hlavne vo forme strukovín ako súčasť kŕmnych zmesí. Tiež jeho hladina je vysoká v listovej 

zelenine, zemiakoch a mäse, ktoré sa často využívajú na kŕmenie v domácich chovoch [19], 

[24], [32]. 

Porovnaním výsledkov analýzy prvkov v žĺtku a bielku uvedených v tab. 16 a v tab. 17 

(hore) bolo zistené, že rozdiel obsahu prvkov v žĺtku je štatisticky významný práve 

v koncentrácii draslíku (p = 0,015;  α = 0,05). Pomocou Tukeyho testu znázorneného v tab.18  

bolo zistené, že tento štatisticky významný rozdiel je medzi vajcami z domáceho chovu 

a vajcami z vonkajšieho chovu. Tento rozdiel je tiež v je graficky znázornený pomocou 

krabicového grafu na obr. 25.  
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Tab. 18: Tukeyho test pre koncentrácie draslíku v žĺtkoch v závislosti od spôsobu chovu 

Druh vajca Medián Skupiny 

Domáce 2,13 A  

Podstielkové 1,77 A B 

BIO 1,68 A B 

Klietkové 1,64 A B 

Fitness 1,63 A B 

Vonkajšie 1,40  B 

 

 

Obr. 25: Krabicový graf koncentrácie draslíka vo vaječnom žĺtku v mg.g-1 
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Horčík 

Pri horčíku sa jeho hodnoty pohybujú vo vaječnom bielku okolo 0,11 mg·g-1 a v žĺtku 

od 0,14 do 0,15 mg·g-1 [32]. Pri meraní hodnoty boli namerané vyššie a to u bielku od 0,12 po 

0,21 mg·g-1. Najvyššie hodnoty horčíka v bielku sa objavili v domácich vajciach, ale aj u vajec 

z klietkového chovu. Najnižšie hodnoty boli vo vonkajších vajciach a u vajec z podstielkových 

chovov. V žĺtku namerané hodnoty dobre zodpovedali použitej literatúre. Hodnoty sa 

pohybovali od 0,11 po 0,21 mg·g-1. Najvyššie hodnoty sa objavili vo vajciach z klietkového 

chovu a podstielkového chovu. Relatívne podobné boli stredné hodnoty v podstielkovom, 

domácom a BIO chove. Nízke hodnoty boli zaznamenané vo fitness chove a vo vonkajšom 

chove. Horčík sa podobne ako draslík k hydine dostáva hlavne vo forme strukovín ako súčasť 

kŕmnych zmesí, prípadne minerálnych premixov. Aj pri žĺtku aj bielku boli zaznamenané 

zvýšené hodnoty u klietkových chovoch, čo by mohlo zodpovedalo častému používaniu 

kŕmnych zmesí bohatých na sóju alebo hrach [18], [24], [37]. 

 

Sodík  

Hodnoty sodíku sa pohybujú vo vaječnom bielku okolo 1,92 mg·g-1 a v žĺtku zase okolo 

0,5 mg·g-1 [32]. Pri meraní hodnoty vyšli vyššie a to u bielku od 2,28 do 3,40 mg·g-1. Najvyššie 

hodnoty sodíka sa objavili vo vajciach z klietkového chovu. Vyššie hodnoty boli namerané 

v podstielkovom chove a vo fitness chove. Najnižšie hodnoty patrili vajciam z domáceho chovu 

a vonkajšieho chovu. V žĺtku namerané hodnoty boli tiež vyššie od 0,60 po 1,29 mg·g-1. 

Najvyššie hodnoty sodíka sa objavili vo vajciach z klietkového chovu. Vyššie hodnoty boli pri 

vajciach z podstielkového chovu. Nízke hodnoty boli zaznamenané vo fitness chove 

a vonkajšom chove. Sodík sa najhojnejšie vyskytuje v pekárenských výrobkoch, mliečnych 

výrobkoch a špenáte. Tiež je súčasťou bielkovinových kŕmnych zmesí vo forme solí. 

Bielkovinové krmivá sú často používané hlavne v klietkových ale aj v podstielkových chovoch, 

kde boli zistené jeho zvýšené hodnoty [18], [24], [40]. 

 

Vápnik 

Podľa literatúry sa bežne hodnoty vápniku sa pohybujú vo vaječnom bielku od 0,05 do 

0,11 mg·g-1 a v žĺtku 1,3 až 1,4 mg·g-1 [32].  Pri našom meraní hodnoty vyšli podstatne vyššie 

a to u bielku 0,18 po 0,79 mg·g-1. Najvyššie hodnoty vápnika sa objavili vo vajciach 

z podstielkového chovu. Vyššie hodnoty boli namerané v BIO vajciach a vajciach z vonkajšieho 

chovu. Relatívne priemerné hodnoty mali vajcia z domáceho a klietkového chovu. Najnižšie 

hodnoty patrili vajciam z fitness chovu. V žĺtku namerané hodnoty boli tiež vyššie od 2,04 po 

3,10 mg·g-1. Najvyššie hodnoty vápnika sa objavili vo vajciach z BIO chovu a domáceho chovu. 

Nízke hodnoty boli zaznamenané vo fitness chove. Vápnik sa hydine dodáva vo forme 

rozdrvených vaječných škrupín v domácich chovoch prípadne je významnou súčasťou 

minerálnych premixov hojne používaných v podstielkových chovoch [18], [24], [37]. 
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Železo 

Železo sa podarilo odmerať iba v žĺtku. Jeho obsah sa v ňom pohybuje od 0,06 do 0,07 

mg·g-1 [32]. Pri meraní vyšli nižšie hodnoty v intervale od 0,01 až do 0,02 mg·g-1. Najvyššie 

hodnoty mali domáce vajcia a vajcia z klietkového chovu, zatiaľ čo najnižšie boli u BIO vajec. 

Železo sa v najvyššej miere nachádza vo vnútornostiach, ktoré sa mohli dostať do jedálnička 

nosníc z domáceho chovu vo forme zbytkov z kuchyne [19], [24], [37]. 

 

 

Fosfor 

Hodnoty fosforu sa pohybujú podľa použitej literatúry vo vaječnom bielku od 0,21 až 

do 0,33 mg·g-1 a v žĺtku zase od 5,0 do 5,9 mg·g-1 [32]. Pri meraní hodnoty vyšli u bielku od 

0,04 do 0,22 mg·g-1. Najvyššie hodnoty fosforu sa objavili vo vajciach z BIO chovu. Vyššie 

hodnoty boli namerané v klietkovom chove a vo fitness chove. Najnižšie hodnoty patrili 

vajciam z domáceho chovu a podstielkovému chovu. V žĺtku hodnoty namerané hodnoty boli 

nižšie a to od 2,08 po 3,69 mg·g-1. Najvyššie hodnoty fosforu sa objavili vo vajciach 

z vonkajšieho chovu a v domácich vajciach. Vyššie hodnoty boli pri vajciach z podstielkového 

chovu. Nízke hodnoty boli zaznamenané vo fitness chove. Fosfor sa najhojnejšie vyskytuje 

v obilninách, strukovinách a mäse. Tiež je súčasťou minerálnych premixov pre hydinu [18], 

[24], [41]. 

 

Zinok 

Zinok sa podarilo nájsť iba v žĺtku. Jeho obsah sa v ňom pohybuje okolo 0,04 mg·g-1 

[32].  Pri meraní vyšli hodnoty v intervale od 0,03 až do 0,08 mg·g-1. Najvyššie hodnoty mali 

domáce vajcia a vajcia z klietkového chovu, zatiaľ čo najnižšie boli u BIO vajec, fitness vajec 

a vajec z podstielkového chovu. Zinok sa v najvyššej miere nachádza vo mliečnych výrobkoch, 

mäse a pekárenských výrobkoch, ktoré sa mohli jednoducho dostať k nosniciam z domáceho 

chovu. Výskyt týchto potravín je tiež veľmi nepravdepodobný v BIO chove [18], [22], [24]. 
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5. ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bola analýza slepačích vajec na základe rozdielnych 

spôsobov chovu nosníc. Celkom bolo analyzovaných 11 vzoriek vajec, ktoré pochádzali 

z Českej republiky. Tieto vzorky sa delili do šiestich skupín na vajcia z domáceho, klietkového, 

podstielkového, vonkajšieho, BIO chovu a tiež na tzv. fitness vajcia. 

Teoretická časť tejto diplomovej práce bola venovaná všeobecným poznatkom 

o nosniciach a o vajciach. Bola popísaná história chovu nosníc, spôsoby ich chovu a výživy, 

význam vajec z rozličných hľadísk. Boli popísané aj nutričné aspekty vajec v ľudskej výžive. 

Práca sa ďalej sústreďovala na označenie vajec podľa akosti, veľkosti a spôsobu chovu sliepok. 

Tiež bol spomenutý proces samotného triedenia a balenia vajec. Podstatnú súčasť práce tvorila 

aj kapitola venovaná zloženiu slepačieho vajca z chemického a fyziologického hľadiska. 

Samostatná kapitola bola vyčlenená minerálnym látkam a charakteristike niektorých vybraných 

minerálnych látok stanovovaných vo vzorkách vajec. Finálna kapitola teoretickej časti bola o 

metódach využitých v experimentálnej časti tejto diplomovej práce. 

K stanoveniu hrubých bielkovín v experimentálnej časti bola použitá Kjeldahlova 

metóda  a k stanoveniu celkových lipidov zase Soxhletova metóda. Všetky vzorky boli tiež 

podrobené prvkovej analýze pomocou ICP-OES. Výsledné hodnoty boli následne spísané do 

tabuliek, znázornené graficky a porovnané či už medzi sebou alebo s dátami nájdenými v 

dostupnej literatúre. Získané údaje boli ďalej spracované štatisticky.  

Pri stanovení hrubej bielkoviny Kjeldahlovou metódou bolo v bielku zistené najvyššie 

množstvo u vzorky vajec z vonkajšieho chovu a to 20,24 %. Najnižšie množstvo bielkovín bolo 

zaznamenané v bielku domácich vajec a to 13,13 %. V žĺtku najvyššie množstvo hrubej 

bielkoviny bolo pri vajciach z podstielkového chovu a to 21,82 % a najnižšie množstvo pri 

domácich vajciach a síce 14,71 %. V oboch prípadoch teda sa ukázali domáce vajcia ako 

najchudobnejšie na bielkoviny. Vonkajšie a podstielkové aj v žĺtkoch a bielkoch zaznamenávali 

vysoké hodnoty. Namerané dáta pri porovnaní s hodnotami v porovnávanej literatúre 

vykazovali relatívne veľké odchýlky. Štatistickým spracovaním výsledkov pomocou analýzy 

rozptylu a tukeyho testu bolo zistené, že rozdiel v obsahu hrubých bielkovín je štatisticky 

nevýznamný. 

Metódou podľa Soxhleta bol stanovovaný celkový obsah lipidov vo vaječnom žĺtku. 

Tento obsah v žĺtku závisí od zloženia krmiva nosníc, od prostredia a podmienok v akých sú 

chované. Najvyšší obsah tuku bol zistený u domácich vajec (55,00 ± 1,03 g/100g) a celkovo 

najnižší bol u BIO vajec (46,50 ± 2,45 g/100g). Spôsob kŕmenia na BIO chovoch a na domácich 

chovoch je najradikálnejšie odlišný, čo zodpovedá zisteniu, že medzi hodnotami celkových 
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lipidov z týchto dvoch chovov, bol po analýze a použitie tukeyho testu zistený štatisticky 

významný rozdiel.  

 

Elementárnou analýzou bolo preukázané, že najviac zastúpenými prvkami vo vajciach, 

analyzovaných v rámci tejto diplomovej práce, boli sodík, fosfor, draslík, vápnik a najmenej 

zastúpenými zinok a železo. Štatisticky významné rozdiely v koncentráciách prvkov boli 

zaznamenané iba pri draslíku v slepačom žĺtku. Pomocou tukeyho testu  bolo zistené, že tento 

štatisticky významný rozdiel je medzi vajcami z domáceho chovu a vajcami z vonkajšieho 

chovu. U ostatných prvkoch ako v bielku tak aj v žĺtku neboli zistené štatisticky významné 

rozdiely. Pri draslíku vyšli jeho hodnoty v žĺtku v intervale od 1,37 do 2,14 mg·g-1 . Najvyššie 

hodnoty boli v domácom chove a najnižšie vo vonkajšom chove. Pri horčíku najvyššie hodnoty 

sme zaznamenali v klietkovom a podstielkovom chove a najnižšie vo fitness a vonkajšom 

chove. Najvyššie hodnoty sodíka sa objavili vo vajciach z klietkového chovu. Nízke hodnoty 

boli zaznamenané vo fitness chove a vonkajšom chove. Najvyššie hodnoty vápnika sa ukázali 

vo vajciach z BIO chovu a domáceho chovu. Nízke hodnoty boli zaznamenané vo fitness chove. 

Najvyššie hodnoty fosforu sa objavili vo vajciach z vonkajšieho chovu a v domácich vajciach. 

Nízke hodnoty boli zaznamenané vo fitness chove. Najvyššie hodnoty zinku mali domáce 

vajcia a klietkové vajcia, zatiaľ čo najnižšie boli u BIO vajec, fitness vajec a vajec 

z podstielkového chovu. Najvyššie hodnoty železa mali domáce vajcia a vajcia z klietkového 

chovu, zatiaľ čo najnižšie boli u BIO vajec. Zinok a železo sa podarilo stanoviť iba vo vaječných 

žĺtkoch.  

 

             Najperspektívnejšie, čo sa týka obsahu horčíka, sodíka, železa a zinku sa ukázali vajcia 

z klietkového chovu. Bohaté na tieto prvky boli aj podstielkové vajcia. Domáce vajcia zase 

figurovali v obsahu zinku, fosforu a železa. Najnižšie hodnoty prvkov, čo sa týka obsahu 

horčíka, sodíka, vápnika, fosforu a zinku sa objavili pri fitness vajciach. Nízke hodnoty pri 

horčíku a fosforu mali vonkajšie vajcia. BIO vajcia boli zase chudobné na železo a zinok.  
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7. Zoznam použitých skratiek a symbolov 

AAS Atómová absorpčná spektrometria 

AES Atómová emisní spektrometria 

ATP Adenozíntrifosfát 

CCD Charge coupled device 

CZ Česká republika 

DDD Denná doporučená dávka 

DE Nemecko 

ES Španielsko 

EÚ Európska únia 

FR Francúzsko 

ICP Indukčne viazaná plazma 

ICP-MS Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou 

ICP-OES Optická emisní spektrometrie s indukčne viazanou plazmou 

LT Litva 

MS Hmotnostná spektrometria 

NL Holandsko 

UK Veľká Británia 

OES Optická emisní spektrometria 

PL Poľsko 

SK Slovensko 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


