
 

1 
 

Řádky o medu (6) Geografický původ medu a jeho kvalita 

Jsou medy „stejné“? 

Evropská legislativa týkající se medu, s níž jsou naše předpisy harmonizovány, je postavena na mezinárodní 

normě Codex alimentarius. Kritéria evropských i našich předpisů ohledně jakosti medu jsou tedy 

formulována tak, aby je mohl splnit med vyrobený kdekoliv ve světě.  

Znamená to, že medy pocházející z různých koutů světa, jsou stejné, mají stejnou kvalitu? Není tomu tak. 

Zmíněná globální harmonizace předpisů vytváří výhodu z hlediska mezinárodního obchodu; je ale 

diskutabilní z jiného důvodu: Některé kvalitativní ukazatele vztahující se k medům v jiných, exotických zemí, 

např. z Afriky, Asie či Jižní Ameriky jsou značně odlišné od tradičních českých medů. Neznamená to nijak, že 

cizí medy jsou nezbytně méně kvalitní – někdy jsou jen jiné. Med je tak typickou komoditou, kde bych 

spotřebiteli doporučil dát přednost domácí produkci a medem „odjinud“ případně spotřebu jen doplňovat. 

Připomínám, že se mnohdy také doporučuje konzumovat med přímo z oblasti, kde žijeme, neboť to má 

zvyšovat imunitu proti pylům v našem regionu.   

Žijeme v globálním světě a je žádoucí, aby trhy byly vzájemně otevřené produktům z celého světa.  

Zdůrazňuji ovšem, že přísné jsou veterinární podmínky související s chovem a ošetřováním nemocí včel. 

Proto jsou občas dovozy z některých zemí do EU zakázány. Pro spotřebitele je důležité se umět orientovat 

v označení a rozhodnout se svobodně, jaký med si koupí. Dovezený med musí být řádně značen zemí 

původu, kde byl med získán; pokud se jedná o směs medů pocházejících z více zemí Evropské unie nebo ze 

třetích zemí, lze jej označit jako "směs medů ze zemí EU", "směs medů ze zemí mimo EU", anebo "směs 

medů ze zemí ES a ze zemí mimo EU". Je samozřejmě otázkou, zda je to pro nás spotřebitele dostatečná 

informace.  

Český med 

Český svaz včelařů již před více lety podnikl kroky, které mají poskytnout spotřebiteli garanci, že mu je 

nabízen skutečně český med. V kvalitě, která je mu v našich zemích tradičně přisuzována a kterou my 

spotřebitelé očekáváme. Podstatou bylo vyhlášení svazové normy ČESKÝ MED, která stanovuje některá 

zvláštní technologická kritéria (krmení, zahřívání) i specifické technické ukazatele jakostní. Ochrannou 

známkou ČESKÝ MED může být označen pouze produkt, který má geografický původ na území České 

republiky a je bez jakékoli příměsi jiného, „cizího“ medu. Český med je ovlivněn genotypem včely 

medonosné i složením flóry na území ČR - a tím je dosaženo jeho jedinečného složení. Botanický původ 

medu tak silně ovlivňuje jeho organoleptické vlastnosti.  

Cena a kvalita 

Geografický původ medu je často úzce svázán s cenou medu. V některých zemích klima umožňuje celoroční 

produkci medu, snůšky jsou ve srovnání s námi obrovské, cena lidské práce nízká. I přes dalekou přepravu je 

pak cena takových medů podstatně nižší než naše česká produkce. Spotřebitel je tak vystaven pokušení: má 

v tržní síti zakoupit med z exotické země, který je nám kvalitativně nepřirozený, ale laciný; či si připlatit u 

svého včelaře? 

Rozhodněte se správně. Dobrou chuť a na Vaše zdraví. 
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