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Za zásadní chybu v nové vyhlášce lze 
označit fakt, že pokud je u medu namě-
řena hodnota vodivosti medu přesně 
80 mS.m–1, zůstává med nezařazen 
do žádné ze dvou skupin. Tento ne-
dostatek je nutné opravit a je možné, 
že při této příležitosti se vyřeší i neutě-
šená situace se správnou kategorizací 
medu.

Co poradit včelařům, aby vyhověli 
§ 9 nové vyhlášky o označování medu 
a přitom správně informovali spotřebi-
tele? Zde jsou příklady:
a) med květový bez příměsi medovice
b) med medovicový směsný či s příměsí 

medu květového
c) medovicový med bez anebo se zaned-

batelnou příměsí medovice.

Podle nové normy lze slovo smíšený po-
užít jen pro medy květové vzniklé z ně-
kolika kvetoucích rostlin. Paradoxně 
tak podle nové vyhlášky můžete obje-
vit v obchodech označení květový med 
smíšený. Odborník se ptá: „Tak jak je 
to? Je ten med květový, anebo smí-
šený?“ Nejhorší je na tom to, že i když 
víte o nepřesnostech nové vyhlášky, ne-
jste schopni správně odpovědět.

Tyto nepřesnosti jsou zřejmě způso-
beny snahou rozdělit medy do tří zná-
mých kategorií (květový, smíšený a me-
dovicový) jen podle vodivosti. Pak vzni-
kají jisté potíže, protože ostrá hranice 
neexistuje. Stará vyhláška tento problém 
spolehlivě řešila tzv. přechodným – pře-
kryvným pásmem (viz tab. 1). Pokud vo-
divost medu skončila v rozpětí 50 až 55, 
byl med označený za smíšený jen tehdy, 
pokud obsahoval hojně medovicové 
prvky. Pokud výsledek měření vodivosti 
spadl do pásma 90–105 mS.m–1, rozhodl 
výsledek optické aktivity cukrů medu 
před a po jejich rozštěpení (viz výše).

Podobné postupy byly použity při ka-
tegorizaci – hodnocení cca 100 vzorků 
medu z EU (PŘIDAL & VORLOVÁ, 2002) 
a všechny vzorky se podařilo bez ob-
tíží zařadit do příslušné skupiny, pokud 
byly vedle parametrů vodivosti medu 
zohledněny také parametry optické ak-
tivity a mikroskopické analýzy.

MÍSTO POPELA NEROZPUSTNÉ 
LÁTKY

Limit obsahu popela je z nové vyhlášky 
vyřazen. Stanovení popela bylo dříve vy-
užíváno pro zařazení medu do příslušné 
skupiny medů. Dnes je mnohem snad-
nější měřit vodivost. Limity pro popel 
dostatečně zastupuje parametr látek 
ve vodě nerozpustných. Výhoda je na-
víc v tom, že se tak projeví nejen nespa-
litelné, ale i částečně spalitelné nečis-
toty medu (např. nedostatečně scezený 
med s kousky vosku). Přičemž se pama-
tuje na to, že medy lisované trpí přiro-
zeně vyšším obsahem ve vodě neroz-
pustných látek, a proto u těchto medů 
je povolena hranice až do 0,5 %.

FILTRACE MEDU: 
ALERGICI JÁSAJÍ, VČELAŘI 

MOHOU ZVÝŠIT ODBYT
Mikroskopická analýza medu je v nové 
vyhlášce zmíněna jen okrajově v § 9. Její 
význam však narůstá v době, kdy nové 
předpisy vyžadují označování botanic-
kého i geografického původu medu. 
Mikroskopická analýza dnes dokáže oba 
deklarované údaje na etiketách stano-
vit. Proto je dnes otázka filtrace medu 
tak ožehavým tématem. Existují jistě 
důvodné obavy z toho, že filtrací by 
bylo možné původ medu a jeho pravost 
falšovat – porušovat.

Bylo by však hloupé bránit se fil-
traci medu jen proto, že je zneužitelná, 
když pylovým alergikům taková úprava 
medu může vylepšit jídelníček a včela-
řům do jisté míry i odbyt medu. Zbývá 
jen dořešit, jak zneužití filtrace zabránit. 
Jistým řešením by snad byla výroba fil-
trovaného medu s určeným odborným 
dohledem (podobně jako u portského 
vína). Pověřené osoby (komisaři) by do-
hlédly na náležitou výrobu takového 
medu. Filtrace se dnes provádějí u medů, 
které jsou součástí lékárenských či lé-
čivých sirupů, aby se docílilo vysoké 
čirosti a předešlo usazování krystalů.

Zpřísněná norma Český med (ve va-
riantách Moravský a Slezský) má kromě 
zpřísněných chemicko-fyzikálních pa-
rametrů garantovat též 100% původ 

z České republiky. To je velmi důle-
žité pro alergiky. Totiž kontakt s py-
lem a jeho alergeny v trávicím traktu 
obvykle nevyvolává zdaleka tak nepří-
jemné tělesné reakce jako při kontaktu 
přes sliznici. Při kontaktu s alergenem 
se pak může alergikům zmírňovat in-
tenzita jejich alergie postupným navy-
káním (tzv. desensibilizace). Podmínkou 
však je, aby alergik konzumoval med, 
který obsahuje právě ty pyly, se kte-
rými se setkává ve vzduchu, který dý-
chá, a to rozhodně není vzduch z Číny 
či Argentiny.

ZÁVĚR
Závěrem lze říci, že chyby v nové 

normě na základě Směrnice Rady Evropy 
č. 2001/110/EG jsou kritizovány nejen 
v ČR, ale i jinými členskými zeměmi 
(např. Německem). Současný trend vý-
voje metod hodnocení a zkoušení medu 
je intenzívní. Je snahou odhalit i ta nej-
rafinovanější porušení. Nicméně, mož-
nosti vylepšování hodnocení a zkou-
šení medu nejsou po právní stránce vy-
užity tak, jak by s ohledem na současný 
stav poznání oboru mohly být.
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Naším vstupem do EU se změnilo hodnocení 
a zkoušení medu. Norma Český med je nadále 

zárukou vysoké kvality
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