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Med je především sacharidová potravina, vzhledem k tomu, Že se jedná o koncentrovaný

vodný roztok invertního cukru s více než 2Oti oligosacharidy. Spotřebitel však očekává při

konzumaci medu i řadu dalších - protektivních vlastností této komodity, které jsou však

eliminovány moŽným nevhodným zacházenim s ni'
Pro posouz.ni 1ur.o'ti (případného porušení nebo falšování) medů na našem trhu jsme u

60ti vzorků od různých výroĚců ČR, odóbraných zttžni sítě v letech 1999 a 2000, provedli

komp1etní analýzu fyzikáních a chemických poŽadavků, stanovených současnou národní

legislativou. Jednotlivé parametry (obsah uody' idailire sacharózy, redukujících sacharidů' 5_

hydroxymethyl-2-furankarbaldehydu (HMF), 
-popela, 

nerozpustných látek a vodivost) byly

ana\yzovány dle Harmonizovaných metod nu'op't o komise pro med a stanoveny pro je'dnotlivé

skupiny medů (květové. smíšené, medovicové)'
U medů květových. zastoupený ch 25 vzorky, bylo zjištěno nejmenší porušení limitních

hodnot jednotlivých parametrů. Ve třech případech (12 oÁ vzorklil) došlo kporušení vyšší

hodnotou HMF a u jednoho vzorku byl překročen obsah popela'

Problematickou byla skupina medů smíšených (n = 25)' KnedodrŽení v jednotlivých

kritériích došlo celkem dóvětkrái ietyrinat v parametru vodivost, čtyřikrát v parametru HMF a

jedenkrát v parametru nerozpustné latky), coŽ představuje 32 oÁ vzorkt (u jednoho vzorku bylo

porušení současně ve dvou parametrech)'

U vzorků medů m"dovicových (n : 10) došlo k porušení v sedmi případech (čtyřikrát

v parametru vodivost, třikrát v parametru HMF)' U tří vzorků medů byiy týo ukazatele porušeny

současně. U těchto vzorků nizší hodnota vodivosti a vyšší obsah HMF vypovídají o tom, Že se

výrobci snaŽili pouŽitím vyšší teploty docílit tmavšího zabarveni medu' které je u spotřebitelů

lépe akceptováno a navíc falešným zaÍřidénim mezi medy medovicové dostat svůj výrobek do

uýssi..noué relace. Dochází tat nejen ke klamání spotřebitele, ale také ke sniŽování nutriční

hodnoty medu.
V souvislosti s novelizacivyhlašlq) č' 334/g7 Sb. ve zněnívyhlášlq; č. 94 ze dne 30 března

2000 a naplnění $ 9 odst. 6 této vyhláůky byla u třiceti vzorků (rok 2000) provedena py1ová

anaiýza. ra oar'atita jednak falšování medů špatným zatříděním do skupin a nesprávným

označením jednodruhovosti a jednak skutečnost, Že někteří výrobci míchají české medy s medy

cizí provenience bez označení na etiketě'
Po srovnání získaných výsledků pylové ana|ýzy a jednotlivých fyzikálních a chemických

parametrů je zřejmé, že vzh|eděm k tomu. Že se u nás pylová ana|ýza běŽně neprovádí a podle

tyzikálních u .tl.-i.t ych poŽadavků (v legislativě zakotvených) není moŽno o původu medu

relevantně rozhodnout, je odhaiení klamání spotřebitele obtíŽné'
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