
Medobraní
ŽNĚ VČELAŘŮ



Čemu budeme 
věnovat 
pozornost v této 
prezentaci

Místo kde budeme med vytáčet

Jak stáčírnu vybavíme

Odvčelení

Jaký způsobem sem med 
dopravíme

Jak med uskladníme

Zásady hygieny

Postřehy

I sebemenší chov musí dodržet 
základní zásady při práci s potravinou



MEDÁRNA –
ZAKLADNÍ 
PODMÍNKY



Pevná, lehce 
omyvatelná 

podlaha

Stěny omyvatelné 
do  výše 2 metry 

(není předepsáno)

Rozvody vedeny 
skrytě

Dostatečná 
ventilace, 

včelotěsnost

Tekoucí voda

Nerezové vybavení

Skladové obaly na 
med

Oddělené místo 
pro skladování 

medu

Hygienické 
předpoklady 
medárny



VYBAVENÍ  - Medomety
MALÝ PROVOZ PROFESIONÁLNÍ PROVOZ





Pořízení medometu – zvážit kdy je šetření drahé

Medomet
Stejné 

kapacity
Dotace

Skutečná 
cena

Konečná 
cena

Ruční 0% 15 000 15 000

S pohonem 50% 24 600 12 300





Odvíčkovací zařízení - ruční



Moderní 
ruční 
odvíčkovací 
zařízení
Z VČELAŘSKÉ VÝSTAVY V 
GRATZU



Odvčelení úlů - Výkluzy



Praktické použití výkluzů



Motorový vyfukovač



Vyfukování včel zpět do úlu



Co rozhoduje o 
kvalitě medu
Obsah vody do 20%

HMF do 15 mg/kg (zvyšuje se při 
přehřátí)

Čistota medu (mechanické 
nečistoty)



Uskladnění medu
R O Z H O D UJ E   R O V N Ě Ž  O  J E H O  K VA L I T Ě



Uvádění na trh
ŠETRNÉ ROZEHŘÍVÁNÍ A BALENÍ



Podmínky pro zřízení a  provozování 
zpracoven medu

PŘEDPISY PRO PROVOZ



§ 27a veterinárního zákona a vyhláška 289/2007 Sb.

Chovatel může prodávat med z vlastního chovu včel v množství do 2 t za rok: 

― ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev

― v tržnici nebo na tržišti

― dodávat do maloobchodní prodejny na území kraje,
v němž se nachází stanoviště včelstev

Prodej malého množství



Co umožňuje legislativa při prodeji medu

Prodej medu ze dvora. Do množství  2 tun 
nemusí být HACCP (CZ provoz)

Registrace podniku

Schválení a registrace CZ provoz 

(povinnost nad množství 2 tun, prodej i medu 
nakoupeného, nebo upravovaného)



Je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, 

musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou 
osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle 
jeho původu a údajem o jeho množství, 

a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti, 

Prodej malého množství - označování



Kdo a proč uvádí med na trh?

Včelař 1-30 včelstev - Včelaří ze záliby
▪ Med pro rodinu, přátelům

▪ Přebytky do prodeje nebo výkup

Včelař 30-150 včelstev - ekonomický včelař- bez jakékoliv zátěže a 
kontroly

Nad 150 včelstev - zaměstnání, farma



Označení dodavatele 



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
178/2002 v pozdějších dodatcích

Stanovuje obecné požadavky potravinového práva 

Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná

Potravina není bezpečná je-li:
◦Škodlivá pro zdraví,

◦Nevhodná k lidské spotřebě – kontaminace cizorodými 
látkami, hniloba, kažení, rozklad



Co nemůže být prodej ze dvora ani podle 
současných vyhlášek

Pastovaný med-
rozehřátí, výrobní 

proces

Ovoce a 
ořechy v 

medu

Med s 
příměsemi

Propolisové 
masti, 

tinktury
Medovina



Porušování daných pravidel:

Chybí vymahatelnost 2 tun

§ Kontrola uvádění na trh

Dohledatelnost suroviny - žádná

Překupování medu mezi včelaři

§ E-shop

§ Balí se upravené medy



Řešení, která mohou fungovat
FUNGUJE TO U VINAŘŮ

Jasná deklarace původu medu

Včelař nahlásí kolik medu hodlá prodat

Sklenice medu opatřená KOLKEM

Plná dohledatelnost

DROBNÝ PRODEJ

Jen přímo v místě chovu

Při dodání do sítě úplné 
označení - registrace

Evidence prodeje



Správné nastavení pravidel je také cesta  
ke zlepšení vztahů mezi včelaři

PRODEJ PŘEBYTKŮ JE BĚŽNÝ V CELÉ EVROPĚ

Neměl by ale narušovat tržní prostředí jak je tomu u nás


