
Prodej medu přímo 
od včelaře
Tzv. „Prodej ze dvora“ – hlavně ale aby to nebyl prodej ze „Sběrného 
dvora“ – jak vždy upozorňuje přítel František Texl



Získávání kvalitního medu 

 Med je přesycený roztok cukrů – 80-85%

 Vysoká viskozita závislá na teplotě

 Silný osmotický tlak zamezuje např. růstu kvasinek

 Hydroskopicita nad 55 % relativní vlhkosti vzduchu

 Špatný vodič tepla

 Krystalizace – krystalizuje glukóza

Vlastnosti medu



Parametr
TYP MEDU

květový medovicový pekařský smíšený Český 

med

Součet obsahů fruktosy a glukosy 
(% hmot. nejméně)

60 45 - 60 -

Obsah sacharosy (% hmot.nejvýše) 5 5 - 10 5

Obsah vody (% hmot. nejvýše) 20 20 23 20 18

Kyselost (mekv/kg nejvýše) 50 50 80 40

HMF (mg/kg nejvýše) 40 40 - 40 20

Ve vodě nerozpustné látky
(% hmot. nejvýše)

0,1 0,1 - 0,1 -

Maximální obsah popela (%) 0,6 1 - 1 -

Elektrolytická konduktivita
(mS.m-1)

< 80
(<55)

> 80
(90-130)

- 50-105 -

Aktivita diastasy
(Schadeho stupně nejméně)

8 8 - 8 -

Fyzikální a chemické požadavky na med
Příloha k vyhlášce č.76/2003 Sb. (nahrazuje 334/1997 Sb.)



Získávání kvalitního medu 

 Stačí hrubé čištění – cezení – dekantace

Pouze při pastování jemnější cezení (po dekantaci)

Skladovací nádoby – těsnost a materiál dle Vyhl. MZ ČR 385/01 Sb. 

Skladovací prostory bez oslunění, suché a chladné

Obsah HMF – funkce teploty a času

SKLADOVÁNÍ



Ztekucování    – teplota – čas

(vzhled  - kvalita)

- teplota max. 45 °C, 48 hod.

- úbytek biologicky aktivních látek v medu

- nárůst hodnot HMF (kritérium přehřátí)

-spirály (příkon 5W)

- termoboxy

- duplikátory

- ALTERNATIVA: naučit zákazníky na

pastovaný a zkrystalizovaný med

(viz. severské státy)



Teplota (oC) Čas potřebný k dosažení poloviční aktivity

diastázy                            invertázy

10 12 600 dnů  9 600 dnů    

20 1 480 dnů 820 dnů   

25 540 dnů 250 dnů

30 200 dnů 83 dnů

32 126 dnů 48 dnů

35 78 dnů 28 dnů

40 31 dnů 9,6 dnů 

50 5,38 dnů 1,28 dnů

60 1,05 dne 4,7 h

63 16,2 h 3,0 h

70 5,3 h 47 min

71 4,5 h 39 min

80 1,2 h 8,6 min

Znehodnocení medu vlivem teploty 



Národní legislativa

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

• Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 
přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa 
s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

• Vyhláška č. 289/2009 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropských společenství



§ 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



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



Členění medu 

•Květový

•Medovicový

Podle způsobu získávání:

• Vytočený med

• Plástečkový med

• Lisovaný med

• Vykapávaný med

• Filtrovaný med

• Pastový med

• Pekařský med



Přípustné odchylky hmotnosti

Do 100 g     -8,0 %

100 – 250 g -5,0%   

250 – 500 g -3,0%

Nad 500 g         -1,0 %



Směs medů 
ze zemí EU

Směs medů 
ze zemí mimo 

EU

Směs ze zemí  
EU  a zemí 
mimo EU

Značení medu – jasný závěr



Legislativa na 
míru 
podvodníkům
Není pochyb, že celý systém je 

velmi špatně nastaven.

Prodej 2 tuny je nekontrolovatelný

Stačí vám jedno včelstvo a můžete 

prodat jakékoliv množství medu 

nakoupeného třeba na Ukrajině, 

kde je nyní cena kolem 40 Kč za 1 

kg

To není jen proti 

profesionálním farmám, ale 

poškozuje to i poctivé 

malovčelaře



Reklama, marketing

- pro včelaře do 60 včelstev je nejlepší reklamou:

- ukázka pěkné včelnice

- ukázka čisté medárny

- sklad s medem ve sklenicích



- postřiky

- DNA

- teplota skladu

- temný sklad

- materiál

- záhyby

- materiál

- záhyby

- materiál

- nátěry

- staré plásty

- síření, léčiva

Cesta medu – riziková místa

- nové sklenice

- nová víčka
- nečistoty

- teplota

- (HMF)



Plásty

Přírodní medová 

konzerva

stáří   - akumulace léčiv, koloběh vlastního vosku, používat vosk z víček

- menší buňky – líhnou se menší včely

- kvalitní med z pannenských souší (šetrné vytáčení)

síření      - hořením síry vzniká SO2 ( + vlhko = H2SO4)

- alternativa – chladné sklady (při teplotě pod 10 °C se zastaví vývoj zaviječe

léčení - nejnutnější chemické léčení varroázy (sledovat denní spad a Gabon nasazovat

včas a pouze v odůvodněných případech)

- preferovat ekologické metody: Formidol, likvidace trubčiny, tvorba oddělků

- negativní příklad ze Švýcarska („léčivé“ mezistěny – akumulace léčiv)



Etikety - Nizozemsko



Etikety - Maďarsko



Polsko

Ing. Jakubiec

Bielsko-Biela



Itálie

Toskánsko



Švédsko

Jönköping – sobotní trh



Itálie - Toskánsko



Použité zdroje
Prezentace VÚVč Dol

Prezentace SVS

Prezentace Mze

Děkuji za 

pozornost


