OZNAâENÍ PÒVODU

âESK¯ MED
Oznaãení pÛvodu âesk˘ med je oznaãení pro vãelí med získan˘ spoleãenstvím
vãely kraÀské Apis mellifera carnica ze sesbíran˘ch sladk˘ch ‰Èáv kvûtÛ rostlin
(nektar) nebo ze sekretÛ Ïiv˘ch ãástí rostlin nebo na Ïiv˘ch ãástech rostlin se vyskytujících (medovice) na území âeské republiky.
Tento med je ovlivnûn genotypem vãely medonosné i sloÏením flóry na území âR
- a tím je dosaÏeno jeho jedineãného sloÏení (jak pomûrem jednoduch˘ch cukrÛ, tak
pomûrem obsahu pylov˘ch zrn a minerálních látek). Botanick˘ pÛvod medu tak silnû
ovlivÀuje jeho organoleptické vlastnosti.
Jakost a znaky podle normy jakosti âeského svazu vãelaﬁÛ ã. âSV 1/1999 âesk˘ med,
které odli‰ují ãesk˘ med od v˘robkÛ pocházejících z jin˘ch oblastí, jsou dále dány zejména zpﬁísnûn˘mi poÏadavky na obsah vody (max. 18 % u v‰ech druhÛ ve spotﬁebitelském balení), hydroxymethylfurfuralu (max. 20 mg/kg u v‰ech druhÛ) a sacharózy
(max. 5 % u v‰ech druhÛ medu). Nezávisle na tûxhto parametrech jakosti nelze zásadnû
pouÏít oznaãení âesk˘ med pro medy filtrované a med pekaﬁsk˘ (prÛmyslov˘).
DoplÀující kritéria pro oznaãení âesk˘ med:
✔ geografick˘ pÛvod na území âR bez jakékoli pﬁímûsi jiného medu;
✔ medovicov˘ med lze oznaãit jako ãesk˘, pokud vykazuje kladnou polarizaci pﬁed i po
inverzi;
✔ minimální kontaminace vãelích produktÛ chemick˘mi látkami (tj. rezidui léãiv), zaji‰tûná celorepublikovou organizací léãení vãel s vylouãením antibiotik a sulfonamidÛ,
✔ produkãní vãelstva musejí b˘t chována na území âR.
Kvalita ãeského medu a jeho specifick˘ charakter jsou dány vysoce specifickou flórou
a vegetací na území âR a diverzitou ekosystému, umoÏÀující chov vãel pﬁedev‰ím mimo prÛmyslové oblasti.
Ve svûtû ojedinûl˘ stupeÀ organizovanosti na‰ich chovatelÛ vãelstev v jednotném
obãanském sdruÏení âesk˘ svaz vãelaﬁÛ (organizovanost pﬁesahuje 97 %) umoÏÀuje koordinovan˘ postup v zavádûní moderních metod vãelaﬁení a ochrany zdraví vãelstev do
praxe.
Vynikající renomé ãeského medu je dáno téÏ jeho tradicí. Podle písemn˘ch dokumentÛ se med na dne‰ním území âR produkuje od 5. století n. l. Vãelaﬁské patenty byly vydány v roce 1775 pro Moravu a Slezsko a v roce 1776 pro âechy. V roce 1785 bylo
v âechách zji‰tûno 39 389 vãelstev, v roce 1843 pak uÏ 106 330, v roce 2002 bylo na území âR evidováno celkem 517 743 vãelstev (chovalo je 52 768 vãelaﬁÛ).
Oznaãení pÛvodu âesk˘ med mÛÏe b˘t pouÏito pro med splÀující v‰echny podmínky
normy jakosti âeského svazu vãelaﬁÛ ã. âSV 1/1999 âesk˘ med. Kritéria podle této
normy jsou pﬁísnûj‰í neÏ nûkteré fyzikální a chemické poÏadavky podle vyhlá‰ky
Ministerstva zemûdûlství âR ã. 334/97 Sb. a Smûrnice Rady EU 2001/110/ES o medu.

âesk˘ med je hodnocen podle „Harmonized methods of the
European Honey Commision, 1997". Kontrolním orgánem pro
dodrÏování fyzikálnû-chemick˘ch parametrÛ oznaãení âesk˘
med je V˘zkumn˘ ústav vãelaﬁsk˘, s.r.o., Dol u Libãic nad Vltavou.
Pro získávání a zpracování medu vy‰‰í kvality, odpovídajícímu sv˘mi fyzikálními a chemick˘mi poÏadavky normû ã. âSV 1/1999 âesk˘ med, jsou pﬁedepsány tyto zásady:
✔ do medu se nesmí pﬁi prvním vytáãení v sezonû dostat
v nadmûrném mnoÏství zimní zpracované cukerné
zásoby, popﬁípadû v prÛbûhu celé sezony zbytky
z podnûcování vãelstev cukrem v bezsnÛ‰kovém období;
✔ medné plásty se odebírají pouze s vyzrál˘m medem
s obsahem vody niÏ‰ím neÏ je 19 % (tj. plásty u kvûtov˘ch medÛ alespoÀ z jedné tﬁetiny zavíãkované, u nichÏ pﬁi prudkém trhnutí nestﬁíká sladina z nezavíãkovan˘ch ãástí);
✔ pﬁi zpracování (ztekucování) medu se med nesmí
ohﬁívat na teplotu vy‰‰í neÏ 50 °C, ohﬁátí nesmí trvat
déle neÏ 24 hodin;
✔ obsah sacharózy u akátového medu se mûﬁí nejdﬁíve
po dvou mûsících skladování pﬁi teplotû 18 – 22 °C.

Orgánem, kterému pﬁíslu‰í kontrola specifikace oznaãení pÛvodu âesk˘ med a kvality produktu, je Státní zemûdûlská a potravináﬁská inspekce âeské republiky.
Orgánem, jemuÏ pﬁíslu‰í kontrola chovu vãel a zpracování medu pro obchod z hlediska veterinárních pﬁedpisÛ, je Státní veterinární správa âeské republiky.
Znaãení na etiketách je âesk˘ med. Znaãení doprovází obligatorní údaje o druhu medu (akátov˘, kvûtov˘, lesní atp.).
Ve‰keré aktivity âeského svazu vãelaﬁÛ spojené s oznaãením pÛvodu âesk˘ med sledují nûkolik cílÛ:
✔ potlaãování fale‰n˘ch a klamav˘ch údajÛ o pÛvodu zboÏí,
✔ poskytnutí informaãního ukazatele spotﬁebiteli,
✔ zabránûní nekalé soutûÏi,
✔ zamezení dovozÛ nekvalitních zahraniãních medÛ s rezidui antibiotik a sulfonamidÛ ãi s pÛvodci pro vãely nebezpeãn˘ch chorob,
✔ zamezení fal‰ování medu prÛmyslovû vyrábûn˘mi náhraÏkami (napﬁ. fruktózov˘mi sirupy).

