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V  produkci konzumních va-
jec se spotřebitelé stále více za-
jímají, v  jakých podmínkách 
jsou zvířata chována, což se 
promítlo i do současného systé-
mu značení. Na trhu se tak se-
tkáváme se značením 0 - ekolo-
gický chov, 1 - výběhový chov, 
2 - podlahový chov, 3 - oboha-
cené klece. Toto značení sice 
uvádí způsob chovu nosnic, ale 
již nic neříká o  dalších pod-
mínkách chovu a kvalitě vajec.

Intenzita chovu 
a kvalita produkce

Většina lidí se tak domnívá, 
že méně intenzivní chov zna-
mená lepší kvalitu vajec, což ve 
většině případů neplatí. Přede-
vším se to týká bezpečnosti 
produkce konzumních vajec. 
Navíc v hodnocení kvality va-
jec existuje velké množství mý-
tů, které se skutečnou kvalitou 

nemají nic společného. Kvalita 
vajec je dána především kvali-
tou bílku, který je hlavní sou-
částí vejce. Jednoduše, jako 
spotřebitelé můžeme zjistit 
kvalitu čerstvého vejce po jeho 
rozbití a  posouzením výšky 
bílku. Čím je bílek vyšší a drží 
tvar, tím je kvalitnější. Napří-
klad v obohacené kleci se výš-
ka bílku pohybuje kolem 
8-9 mm, na podestýlce a ve vý-
běhu kolem 6-7 mm, ve voliéře 
a  v  travnatém výběhu mezi  
7 a 8 mm. Pokud je bílek nízký 
a rozlévá se, je vejce málo kva-
litní. Pokles výšky bílku a jeho 
rozlití, respektive podíl tekuté 
části se zvyšují s dobou sklado-
vání vajec. Dochází tak ke stár-
nutí vejce a  snižování kvality 
vejce a využitelnosti živin.

Bezpečnost konzumních va-
jec dále souvisí s  mikrobiální 
kontaminací a penetrací mikro-

organismů do vejce. Vejce je 
kontaminováno po snesení 
a  kontaktu s  vnějším prostře-
dím a  prachem ve vzduchu. 
K  největšímu znečištění vejce 
dochází ihned po snesení, ob-
zvláště pokud je sneseno do 
špinavého hnízda a nehygienic-
kých podmínek. Mikroorganis-
my pak pronikají do vejce. Ta-
ké v  průběhu skladování, ze-
jména v  nevhodném prostředí 
a  vyšší teplotě, se mikroorga-
nismy na skořápce množí a dá-
le postupně pronikají do vejce. 
Špinavá vejce se však nesmějí 
mýt, protože by ztratila přiro-
zenou obranou vrstvu na povr-
chu skořápky a  průnik mikro-
organismů by byl vyšší.

Co se promítá 
do kontaminace

Podmínky ustájení, přede-
vším čistota vzduchu a hygiena 

prostředí se promítají i do kon-
taminace vajec. Mezi systémy 
ustájení jsou velké rozdíly, nej-
méně jsou kontaminována vej-
ce v  klecích, nejvíce ve výbě-
hových chovech. Rozdíly 
v  kontaminaci jsou odlišné, 
v absolutních číslech to zname-
ná rozdíly v řádech stovek a ti-
síců a  desetitisíců. Z  tohoto 
ukazatele je zřejmé, že vejce 
z podlahových chovů jsou více 
než 100násobně kontaminova-
ná než ta z klecí. Vyšší konta-
minace znamená vyšší penetra-
ci mikroorganismů do vejce 
a tím i větší riziko přenosu pa-
togenních mikroorganismů na 
člověka.

Podíl penetrovaných mikro-
organismů do vejce se zdá rela-

tivně malý, ale při vysokém po-
čtu zejména patogenních bakte-
rií to znamená značné riziko 
z hlediska bezpečnosti produkce 
vajec. Mikroorganismy pronika-
jí do vejce v průběhu celé doby 
jejich skladování, a  pokud jsou 
vejce skladována v nevhodných 
podmínkách, je toto nebezpečí 
podstatně větší. Přibližně již 
druhý den po snesení nejvíce 
penetruje do vejce Escherichia 
coli, po týdnu enterokoky a  po 
14 dnech plísně a další mikroor-
ganismy. Bezpečnostní riziko 
představují pseudomonády, kte-
ré působí negativně při násled-
ném zpracování vajec a  přede-
vším salmonely, které mohou 
způsobit závažná zdravotní rizi-
ka u spotřebitelů.

K penetraci mikroorganismů 
do vejce dochází i přes obranné 
bariéry vejce, ke kterým patří 
kutikula na povrchu skořápky 
s  bílkovinami, které zabraňují 
průniku mikroorganismů, 
vlastní skořápka s  její struktu-
rou a  chemickým složením 
a  také bílkoviny bílku s  anti-
bakteriálním a  antivirálním 
působením. Všechny tyto slož-
ky mohou ovlivnit velikost 
penetrace mikroorganismů do 
vejce. Především vejce se sla-
bou nebo poškozenou skořáp-
kou představují velké nebezpe-
čí pro průnik mikroorganismů 
a případný přenos onemocnění 
na člověka.

Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 
Česká zemědělská univerzita

Kvalita a nezávadnost vajec ve vazbě na ustájení slepic

Kontaminace vajec mikroorganismy v různém ustájení

Ukazatel Jednotky Obohacené 
klece Podestýlka Voliéry Výběh

Celkový počet 
mikrorganismů

tis. bakterií/
vejce 34,1 9 251,1 3 989,9 67 345,3

Z toho 
Escherichia coli

tis. bakterií/
vejce 14,2 2 151,7 3 007,7 40 674,2

Ukazatel Den
skladování

Obohacené 
klece Podestýlka Výběh

Celkový počet 
mikroorganismů 2 1,11 4,84 3,89

7 2,22 2,78 2,78
14 3,89 10,91 4,44

Escherichia coli 2 0,56 1,39 1,11
7 - 1,39 0,56

14 0,56 3,64 4,44

Průnik mikroorganismů do vejce během skladování v %

Komisař pro zemědělství 
a  rozvoj venkova Phil Hogan 
se v rámci své návštěvy České 
republiky sešel v pátek 19. říj-
na v Žabčicích u Brna také se 
zástupci nevládních organiza-
cí. Za Agrární komoru České 
republiky, která je zákonem 
ustanovená a  největší tuzem-
ská nevládní organizace a  je-
jíž členové produkují více než 
70 % tuzemské produkce ko-
modit, se schůzky účastnil její 
prezident Zdeněk Jandejsek.

Úvodem zdůraznil, že osobně 
pochází ze selské rodiny s  12 
hektary polí, která však byla 
v  roce 1960 násilně donucena 
ke vstupu do družstva. I tak celý 
svůj profesní život spojil s prací 
v  zemědělské prvovýrobě. 
K sektoru tedy má velice blízko, 
což se odrazilo i v jeho vystou-
pení pro komisaře Hogana, ze 
kterého níže vyjímáme podstat-
nou část informací.

Brusel nezná 
podmínky, jež máme

Mám respekt k těm, kteří in-
tenzivně pracují a  starají se 
o krajinu. Mezi zemědělci je ale 
řada těch, kteří pobírají dotace 
třikrát až čtyřikrát větší než ti, 
kteří se prvovýrobou zabývají. 
Jestli chceme v  Evropě podpo-
rovat ty, kteří nedělají, anebo 
upřednostnit, aby produkci dě-
lalo jen pár zemí, které ji pak 
budou vozit po celé Evropě, 
prosím. Ale je potřeba říct, že 
systém bude takto nastaven. 
S tím já však nesouhlasím, pro-
tože jsem přesvědčen, že Brusel 
nezná podmínky, které tady 
máme, a z  těch musíme vychá-
zet především. V žádném přípa-
dě není pravdou zjednodušená 
linka, že dotace jsou pro velké 
podniky vyšší než pro malé 

podniky. Na jednotku produkce 
platí opačné měřítko.

Agrární komora pečlivě vní-
má diskuzi Evropské unie o na-
stavení rámce, který budeme 
mít v letech 2021-2027. Ale za-
pomněli jsme na jednu základní 
věc, nad kterou se musíme rych-
le zamyslet. Jaká je strategie vý-
roby Evropské unie v zeměděl-
ství směrem ke světu a ke světo-
vým trendům? My jsme zavřeli 
unijní trh a  konkurujeme si 
v rámci Evropy silou národních 
rozpočtů. Mluví se o  diverzifi-
kaci struktury výroby. S  tím já 
souhlasím, ale jak to, že v Ho-
landsku jsou dotace na hektar 
400 €, jak to že národní dotace 
v  Holandsku jsou čtyřikrát až 
pětkrát vyšší, než jsou v České 
republice? Všimněme si naší 
koheze a  koheze v  Holandsku, 
kolik se přes ní do zemědělství 
dostává financí. Jestli si Evropa 
chce konkurovat národními roz-
počty uvnitř vlastního trhu, tak 
to nebude mít dobrý konec. A to 
bych si nepřál.

Nikdo dnes neříká, jaké jsou 
světové trendy. Já jsem měl 
možnost projet celý svět a agrár-
ní vyspělé země, jako např. 
Austrálii, Nový Zéland, Brazí-
lii, Argentinu, Spojené státy. 
Měl jsem možnost pobýt v mo-
derních podnicích a  vidět, jak 
fungují. Jsem přesvědčen, že 
bude pokračovat dělba práce. 
Snad nikdo si nemyslí, že i  do 
budoucna budou zemědělci dě-
lat 365 dní v roce na své farmě 
od rána do večera a vyrábět je-
nom úzký objem potravin. Snad 
nejsme tak naivní. Udělejme si 
strategii, která respektuje světo-
vé trendy. My jsme se tady za-
vřeli a hrajeme si na to, kdo vy-
dělá více peněz, jestli vydělá víc 
peněz stará patnáctka nebo ko-
lik těm novým státům pustíme, 

či nepustíme. To, co je dělba 
práce jsme se učili na základní 
škole.

Měli bychom se zároveň po-
dívat na jiná odvětví průmyslu, 
než je zemědělství. Podívat se, 
jaký je vývoj. Podívejme se na 
zemědělství v  USA. Nesouhla-
sím například s  řadou věcí 
z  hlediska environmentálního, 
ale my se s  nimi nemůžeme 
srovnávat. Evropa má nejlepší 
kvalitu potravin, má největší 
kontrolu potravin. Proč bychom 
se neměli bavit o tom, že bude-
me dělat potraviny všude, neje-
nom kupříkladu ve Francii. Sta-
tisticky máme doloženo, že 
v  roce 1990 jsme měli stejnou 
intenzitu výroby jako Německo 
a jen o něco menší intenzitu ja-
ko mělo Holandsko. Dneska ty-
to státy mají v jednotlivých ko-

moditách sedmkrát až desetkrát 
větší produkci na hektar. My, 
kvůli tomu, že jsme neměli fi-
nanční možnosti, tak jsme se 
naopak propadli na třetinu pro-
dukce roku 1990. Naše úrodná 
půda pak směřuje k  tomu, aby 
se na ní nic nedělalo. To ale není 
správný směr. Osobně chci, aby 
Evropa, která potraviny umí, 
má chytré lidi a  má přírodní 
podmínky, aby tato Evropa dr-
žela spolu a  aby svou produkci 
uměla nabídnout.

Svět bude mít v roce 2050 asi 
10 miliard obyvatel a  k  jejich 
nasycení bude potřeba o  70  % 
potravin více. My jsme schopni 
být vývozci a  prodejci, každá 
země má nějaké návrhy, které se 
snažíme prosadit. To je systém 
Evropské unie. Ale teď rozhod-
ne co? Rozhodne síla hlasů EU 

15 a  síla národních rozpočtů, 
tedy jen síla kapitálu o tom, zda 
i náš středoevropský region bu-
de vyrábět? To nepovažujeme 
za správné. Například Bavorsko 
svými podporami motivuje sed-
láky ke slučování farem. Nave-
nek však mluví o  tom, jak je 
potřeba zastropovávat. Vždyť to 
je všechno proti základním eko-
nomickým zákonům.

Systém by měli 
navrhnout odborníci

Nesmíme zapomínat na zá-
kladní věci, které souvisejí 
s konkurenceschopností a hlav-
ně produktivitou práce a  kon-
centrací. Návrhy, které jsou 
v SZP k dispozici, jsou proti to-
mu. Pojďme změnit směr. Pokud 
to budeme dělat takhle dál, tak 
generace, které přijdou po nás, 
nás určitě nepochválí.

Systém by měli navrhnout od-
borníci z  praxe. Takoví, kteří 
mají výsledky, ne ti, kteří mají 
jenom hektary, nebo ti, kteří 
mluví o tom, že potřebují dota-
ce. K odborníkům přidat ekono-
my a  prognostiky a  podívat se 
do světa. Na tomto základě vy-
tvořit systém, jak má unie dál 
fungovat. Z toho by také vychá-
zelo nastavení podpor, samo-
zřejmě pro všechny, i  pro ty, 
kteří hospodaří v  horších pod-
mínkách. Souhlasím také s  re-
distribucí, menší farmy mají 
větší podíl lidské práce, musíme 
jim přidat. To všechno akceptu-
jeme.

Jsem člověk, který je zastán-
cem Evropy, ale to, co se nyní 
děje v zemědělské politice, není 
přínosné. Tři roky mluvíme 
o tom, jak bude vypadat společ-
ná zemědělská politika. Problé-
mem je, že do toho mluví všech 
28 zemí. A z každé zemi pak tři, 

pět, šest organizací. Takto sho-
du nenajdeme.

Všichni mluvíme o  jednot-
ném trhu. Jaký máme v Evropě 
jednotný trh? Vždyť dotace na 
plochu máme každý jiné. A ná-
rodní dotace? To je pečlivě stře-
žené tajemství každé země. Na-
příklad my jsme ještě před tře-
mi lety nedostávali téměř žádné 
a  v  roce 2013 to bylo jenom 
800 mil. korun. Dalším příkla-
dem je koheze. V některých stá-
tech je 15 % a například v Ra-
kousku 100  %. Německo má 
kohezi 59 %. Víte, co je to, když 
mají tak silnou zemědělskou 
výrobu a  takovou produkci, že 
můžou vložit do zemědělství 59 
či 100 %?

Často mluvíme jenom obec-
ně, ale proč se nevrátíme k vě-
cem, které jsou reálné? Napří-
klad citlivé komodity. Samo-
zřejmě, kdo neprodukuje, tak 
ten podporu na citlivé komodity 
nepotřebuje. Podporu potřebuje 
ten, kdo zažívá silné tržní výky-
vy s touto produkcí. Víte, jak to 
vypadá v současné době ve vep-
řovém mase? Já ano, protože náš 
podnik vepřové produkuje. 
Anebo proč pět zemí EU nechce 
přispívat do společného rozpoč-
tu? Jde mimo jiné o Holandsko, 
nebo Rakousko. Důvod je jed-
noduchý. Jestli jejich zemědělci 
mají v  podmínkách EU 400 € 
na hektar a v Programu rozvoje 
venkova mají plnou kohezi, 
proč by chtěli přispět do společ-
ného rozpočtu? Všechny pení-
ze, které by daly do rozpočtu, 
budou pro všechny ostatní státy, 
tak proč by posilovaly konku-
renci? Evropa by se měla spojit 
a konkurovat světu a nikoliv si 
podrážet nohy navzájem.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR

Zemědělci se sešli s komisařem Hoganem

Prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek
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