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

zárukou vysoké kvality
Ing. Antonín Přidal, PhD.

(3. část)

Med z oblastí s tropických klimatem 
je povolen obsah do 80 mg HMF, 
protože skladování medu v chlazených 
prostorech by bylo příliš nákladné. 
Včelaři jsou schopni dodržet limit 
do 10 mg/kg. Zpracovatelé medu jsou 
schopni při dodržení šetrných postupů 
nepřekročit  hranici 20 mg/kg, a proto 
je tato hodnota  zahrnuta i do zpřísněné 
normy ČM.

Parametr aktivity diastasy, tzv. Scha-
deho číslo, je parametr, který už jed-
nou byl součástí českých předpisů 
(ČSN 57 0190) a do staré vyhlášky za-
hrnutý nebyl. Tedy staronově se obje-
vuje ve vyhlášce nové. Při měření akti-
vity diastasy lze podobně, jako při mě-
ření HMF, odhalit případné dlouhodobé 
skladování, nesprávné zahřívání medu 
či dokonce jeho ošetření v mikrovlnách. 
Diastasy jsou enzymy štěpící škrob 
na menší molekuly z obou jeho konců 
za vzniku produktů o různé moleku-
lární hmotnosti (tzv.   a   amylolytické 
vlastnosti ). Jsou citlivé na teplotu, pro-
tože v jejich molekule je obsažena bílko-
vina, která je za vyšších teplot denatu-
rována.

Med by tedy podle nových poža-
davků měl v celé EU odpovídat mini-
málně 8 stupňům Schadeho jedno-
tek. Jestliže je hodnota u měřeného 
vzorku nižší, znamená to, že med byl 
nesprávně zahříván, nebo dlouhodobě 
a nevhodně skladován. U medů s přiro-
zeně nízkým obsahem enzymů – citru-
sové medy – a obsahem HMF nižším 
než 15 mg/kg může být aktivita dia-
stázy nejméně 3.

Diastasa medu není jediný enzym 
v medu. Její obsah v medu je však 
na kondici včelstva podstatně méně zá-
vislý, než například invertasy (enzymy 
štěpící sacharosu na glukosu a fruk-
tosu). Hlavní invertasou medu je  -glu-
kosidasa. U tohoto enzymu je citlivost 
na teplotu a délku skladování vyšší. To 
by mohlo napomoci k důkladnějšímu 
odhalování tepelného ošetření medu, 
které znehodnocuje kromě enzymů i jiné 
termo labilní látky mající významné bio-
logické účinky. Stanovování invertasy 

však prozatím není součástí zákonných 
norem kvůli vysokému rozpětí hodnot 
mezi jednotlivými čerstvými a nezávad-
nými vzorky medů.

INVERTASA A PROLIN 
BY MOHLY PRESTIŽ ČESKÉHO 

MEDU ZVÝŠIT
Podobně je na tom parametr stanovo-
vání prolinu, což je aminokyselina, kte-
rou do medu přidávají dělnice ze svých 
hltanových žláz v průběhu tvorby medu. 
Nešetrné zahřívání medu či jeho ředění 
sirupy vede ke snižování obsahu pro-
linu. Přirozený obsah se pohybuje v roz-
mezí 15 až 150 mg/kg medu. Nízký ob-
sah prolinu však může být způsoben 
i nižší kondicí včelstva. Jelikož hodnoty 
jsou variabilní, nelze je použít jednotně 
v zákonných normách pro tak velké 
území, jako je EU.

Aktivita invertasy a obsahu prolinu 
by však mohl být využit pro vymezení 
vyšší kvality v normě ČM a ochranná 
známka Český med by navýšila svou 
cenu na kvalitě. U několika desítek 
vzorků od českých včelařů se poda-
řilo zjistit (VORLOVÁ & PŘIDAL, 2002), 
že aktivita diastasy činila v průměru 
24,3 DČ a invertasy 15,8 IČ. Jde o hod-
noty, které mohou sloužit jako základ 
při odhadu minima pro medy s vyso-
kou kvalitou, za které jsou považovány 
medy s označením Český med.

KYSELOST MEDU
Kyselost medu je měřena titrací zása-
dou. Spotřebované množství zásady 
(NaOH) v ml na neutralizaci kyselin 
v 1 kg medu je pak mírou obsahu vol-
ných kyselin vyjádřených jako miliekvi-
valent na kg medu. Jde o parametr, je-
hož interpretace není jednoznačná. 
Proto ve srovnání se starou normou je 
hodnota zvýšena 50 mekv/kg. Rusové 
navrhují pro ověření kvašení medu na-
místo titrační kyselosti použít mikro-
skopické metody a Němci zase množ-
ství glycerinu v medu, které je přímo 
úměrné aktivitě kvasinek v medu. 
Oficiální zatím zůstává jen obsah ky-
selin zjištěných titrací. Hlavní potíž vy-

chází z toho, že část kyselin je původu 
rostlinného a část vzniká enzymatickou 
činností enzymu glukosooxidasa, kterou 
přidávají do medu dělnice. Množství při-
dané glukosooxidasy kolísá a tudíž i ob-
sah vzniklé kyseliny glukonové, která 
kyselost medu výrazně mění a může ji 
zkreslit natolik, že med může být omy-
lem označený za med porušený kvaše-
ním. A naopak, med má jisté pufrační 
kapacity, které mohou kyseliny vzniklé 
kvašením do jisté míry překrýt.

ZMATKY NOVÉ VYHLÁŠKY: 
NIKDO UŽ NEVÍ, CO JE MED 

KVĚTOVÝ A CO SMÍŠENÝ
Dalším zásadním rozdílem mezi starou 
a novou vyhláškou je absolutní zatajení 
přechodných forem typů medu a sice 
kategorie medů smíšených. Fakt, kdy 
se rozlišují jen medy květové a medo-
vicové je pro většinu odborníků zcela 
nepřijatelný. Každý včelař ví, že med 
smíšený je zcela typickou kategorií 
medů mající své charakteristické vzhle-
dové, ale především chuťové vlastnosti. 
Nová vyhláška tento fakt zcela igno-
ruje a smíšené medy rozděluje rovno-
měrně do obou zbývajících skupin – tzn. 
do medů květových a medovicových, 
když za květové považuje medy s vodi-
vostí až do 80 mS.m–1 a medovicové už 
od 80 mS.m–1.

Spotřebitel je tak mylně informo-
ván. Jeho šance, že si koupí čistě kvě-
tový nebo medovicový med je velmi 
malá a už vůbec nemluvě o případné 
koupi medu smíšeného. Jistým způso-
bem to vyřešila norma ČM, která při-
pouští označit za med medovicový jen 
ten, jehož cukry vykazují vždy pravo-
točivou optickou aktivitu, tzn. že otáčí 
rovinu polarizovaného světla doprava, 
a to i po rozštěpení všech jeho cukrů. 
Květové medy však zůstávají neodlišeny. 
Řešením by byla mikroskopická ana-
lýza, při které lze objevit v sedimentu 
medu tzv. medovicová tělíska, která 
se do medu dostávají téměř výhradně 
s medovicí (jde o různé nečistoty, spory 
mikroskopických hub apod.).

(dokončení příště)


