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OBSAH VODY
Obsah vody musí být v medu nadále 
maximálně 20 %, přičemž včelaři jsou 
schopni běžně dodržet i zpřísněný limit 
18 % (norma Český med – dále jen ČM). 
Nízký obsah vody je vyšší zárukou dob-
rého vyzrání medu. Zvýšený limit pro pe-
kařské medy je v našich podmínkách 
využitelný zejména pro pozdní medovi-
cové medy s vysokým obsahem meleci-
tosy. Tyto tzv. cementové medy rychle 
po přínosu do úlu krystalizují ještě 
v plástech a včelaři se je proto snaží vy-
táčet co nejdříve – ještě před přiroze-
ným odpařením přebytku vody. Navíc 
následná hrubá krystalizace zvyšuje 
dále obsah vody v tekuté části medu 
nad hranici brzdící růst osmofilních kva-
sinek. U stolního vřesového medu z Cal-
luna vulgaris je povolen obsah vody 
až 23 %; u pekařského medu z vřesu 
může být obsah vody nejvýše 25 %.

REDUKUJÍCÍ CUKRY
Z důvodu potenciálního porušení sacha-
rosou či škrobovými sirupy se v medu sta-
novují redukující cukry (glukosa, fruktosa 
a příp. maltosa) a sacharosa. Hodnoty 
pro redukující cukry jsou v nové normě 
přísnější, což znesnadňuje jeho porušo-
vání umělými cukry. U medovicového 
medu je norma měkčí, protože nové 
poznatky přinesly řadu důkazů o tom, 
že obsah neredukujících cukrů (sacha-
rosa, melecitosa aj.) mohou být v těchto 
medech hodně zastoupené, aniž by 
to bylo způsobeno jejich porušením.

Jistý rozdíl je v obsahu sacharosy. 
Sacharosa se dříve stanovovala zejména 
polarizační metodou, která však nero-
zeznávala od sacharosy ostatní cukry 
(maltosu, melecitosu, medné dextriny 
apod.). Proto také označení tzv. „zdán-
livá“ sacharosa. Podle nové normy je 
nutno stanovovat sacharosu odděleně 
od ostatních cukrů. Výjimka pro aká-
tové medy zůstala.

Tyto medy vznikají z nektaru boha-
tého na sacharosu, což se projevuje 
i v jejich medech zvýšeným zůstatkem 
nerozštěpené sacharosy. Nápor na včely 

Naším vstupem do EU se změnilo hodnocení 
a zkoušení medu. Norma Český med je nadále 

zárukou vysoké kvality
Ing. Antonín Přidal, PhD.

(2. část)

v tomto období je velký, proto štěpení 
je méně intenzívní. Oficiální výjimka 
se v EU týká i medů z tolice vojtěšky 
(Medicago sativa), z banksie (Banksia 
menziesii), z kopyšníku (Hedysarum), 
z blahovičníku (Eucalyptus camadu-
lensis), z Eucryphia lucida, z Eucryphia 
milliganii a z citrusů (Citrus spp.) - 
tedy do 10 %. U levandulového medu 
(Lavandula spp.) a u medu z brutnáku 
lékařského (Borago officinalis) je to do-
konce až 15 %.

NOVÝ POHLED NA AKÁTOVÝ 
MED DÍKY VÚVČ

Specifikum pro české akátové medy je, 
že jsou-li skladovány po dobu 2 měsíců 
při teplotě 18–22 °C a ve tmě, tak i tyto 
medy vyhovují maximálnímu obsahu 
5 % sacharosy. Během této doby sklado-
vání se totiž mírný přebytek sacharosy 
vždy rozštěpí na glukosu a fruktosu. 
K tomuto výsledku přišla po několikaná-
sobných analýzách laboratoř VÚVč a za-
sadila se tak o novou specifickou charak-
teristiku českých akátových medů. Toto 
specifikum bylo zahrnuto i do normy 
ČM, a proto obsah sacharosy je u všech 
květových medů bez rozdílu povolen 
max. 5 %. Tato nízká hranice pak zcela 
vylučuje možnost falšování medu.

Jisté potíže s přirozeně vysokou hra-
nicí sacharosy mají některé slunečni-
cové medy. Příčiny nejsou dosud jedno-
značně prokázány, ale vzhledem k tomu, 
že snůška ze slunečnice je typicky 
pozdní snůškou, mohou být zejména ko-
čovná včelstva natolik vysílena, že pro-
dukce enzymů na rozštěpení sacharosy 
ve slunečnicovém nektaru se stává ne-
dostatečnou. Do jaké míry se na tomto 
faktu podílí nektar z mimokvětních nek-
tarií slunečnice, není zřejmé.

PANČOVÁNÍ MEDU 
VYSOKOFRUKTOSOVÝMI SIRUPY
Jedno z nejrafinovanějších porušení 
medu je míchání s vysokofruktosovými 
sirupy vyráběnými z cukrové třtiny, což 
je porušení Vyhl. 76, § 10, odst. 1. Právě 
proto, že jsou tyto sirupy tvořeny fruk-

tosou, běžné chemické metody k odha-
lení tohoto porušení medu nejsou k ni-
čemu. WHITE a DONER (1978) však zjis-
tili, že pomocí analýzy poměru izotopů 
uhlíků 13C/C12 v medu, lze odhalit pří-
měs těch cukrů, které vytvořily rostliny 
s C4 fotosyntetickým cyklem. Rostliny 
C4 však neposkytují včelám nektar, 
a proto se jejich cukry ani nemohou vy-
skytovat v medu. Typickými C4 rostli-
nami jsou kukuřice a třtina. Proto kromě 
obsahu antibiotik a spor moru včelího 
plodu jsou dnes spolehlivě dokazovány 
v Čínských medech i příměsi C4 cukrů.

Nedávno byly takto porušené medy 
zjištěny i v široké tržní síti ČR. Je to 
další důvod, proč je známka Český med 
nezbytná k uplatnění a ochraně vy-
soké kvality medu od českých včelařů. 
Použití umělých sirupů totiž výrazně 
snižuje cenu a současně i kvalitu medu.

V Česku je používání antibiotik zaká-
záno, mor plodu se potírá systematicky 
a radikálně – nejpřísněji v rámci EU. 
Český med patří tedy k těm nejkvalit-
nějším v EU a možná i na světě. Je pak 
úkolem včelařů, aby tuto informaci vše-
možně šířili mezi své odběratele a zajis-
tili tak ekonomický odbyt vysoce kvalit-
ního medu české provenience.

CO SE DĚLO S MEDEM 
PROZRADÍ HMF A DIASTASA

Obsah HMF (hydroxymetylfurfuralu) je 
známkou míry zachování biologických 
účinků medu, které jsou vyvolávány ter-
molabilními látkami. HMF se totiž v čer-
stvém medu vyskytuje jen minimálně, 
ale jeho obsah narůstá se zahříváním 
medu. HMF sám o sobě tedy není přímo 
zdraví škodlivý, ale na základě jeho ob-
sahu medu můžeme usuzovat na délku 
skladování, skladovací teplotu či ne-
šetrné zahřívání pro účely čerpání, fil-
trace či dekrystalizace. Země EU zvlá-
dají v průměru dodržet i po zpracování 
ve velkokapacitních podmínkách obsah 
HMF do 40 mg/kg medu (a to i v pří-
padě filtrace, která vyžaduje krátko-
dobé zahřátí medu na 50 °C).

(pokračování)


