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Výrobek „Český med“, lidově nesprávně nazýván včelí med (med může být pouze včelí, jiný neexistuje). 
Je to pro mě velice aktuální a oblíbené téma. Jsem nejen konzumentem medu, ale med je přímo spojen se 
včelami a včelařstvím, které je zároveň i mým koníčkem. Na získání a výrobu kvalitního medu se podílí 
velmi pracovitý a všem užitečný druh blanokřídlého hmyzu „Apis-Mellifera“, neboli včela medonosná. 
Člověk jako zpracovatel a konzument už tento výrobek může jen pokazit. Včely a příroda jsou pro mě 
velice blízké a jsou  pro mě i velikou zálibou. Jsem také aktivním včelařem a příznivcem zdravé přírody. 

Každý z nás jistě zná včelu obecně, ví, že dává med, včelí vosk, propolis a občas nám dá i žihadlo. 
Spousta lidí ale již neví, co včela dává celé společnosti, například svým opylováním rostlin v přírodě. 
Nikdo si neuvědomuje, jaké by to bylo za několik let bez včel, a proto zde uvádím toto motto: 

„Bez včel by nebylo opylování, bez opylování by nebylo rostlin, bez rostlin by nebyl život a bez 
života bychom zde nebyli ani my.“

Téma o včelím medu je velice obsáhlé, není zase tolik publikované a reklamované, a pro někoho je i 
trochu neznámé. Touto prací chci přiblížit a více vysvětlit přednosti výrobku „Český med“ a  jeho cestu 
životem od počátku vzniku až po jeho konečnou distribuci, prodej a konzumaci. Chci také více přiblížit 
obor včelařství. Mou snahou v této práci bude stručně a výstižně popsat vznik, přeměnu a životní 
pochody medu na jeho cestě životem, prospěšnost medu na naše zdraví, na přírodu a na životní prostředí. 
Tato práce by měla více přiblížit kladné hodnoty medu pro spotřebitele a konzumenty. Mým přáním je 
také co nejvíce motivovat čtenáře i ostatní veřejnost ke konzumaci  českého medu, jeho upřednostnění 
před konzumací medu dováženého a hlavně před konzumací  cukru, který je pro naše zdraví asi nejvíce 
nebezpečný.

Chci se věnovat popisu vzniku medu v našich zeměpisných podmínkách, jeho přeměny  na své cestě 
životem, vhodnému balení, účelné propagaci a prodeji. Budu se snažit pravdivě vyzdvihnout jeho přírodní 
přednosti a léčivé účinky. Také chci tento výrobek porovnat s řepným cukrem, s dovozovými medy a 
všem chci tímto říci, že český med je ten nejlepší. Já sám provozuji malé včelí hospodářství do 40 
včelstev s produkcí medu do 2 tun ročně. Mám několikaletou praxi s chovem a v současné době zlepšuji 
a modernizuji propagaci a distribuci při prodeji medu zákazníkům.

Pravda o medu doložená 40-ti letým výzkumem:

„Med není jen sladidlo, med je potravina s mimořádnými vlastnostmi a účinky.“

V Jimramovských Pavlovicích 15.ledna 2008

Zdeněk Vraspír
Jimramovské Pavlovice 43
592 42  Jimramov
Tel: 724 184 759
E-mail. z.vraspir@seznam.cz

2. Popis a základní údaje o výrobku

2.1 Vznik, sběr a zrání medu v úlu, odběr medu z úlů
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Med vzniká z nektárií květů rostlin a stromů, kterou včely sbírají ve formě sladkého nektaru a nebo 
vzniká jako vedlejší produkt výměšků různých druhů mšic, puklic a červců. 

Tuto sladinu včely létavky sbírají na květních i mimokvětních nektáriích rostlin a stromů, nebo sbírají ve 
formě sladkých kapének, který vyprodukují mšice, puklice a červci. Včely tuto sladinu sosákem nasají a 
v medném váčku je přepraví do úlů. Včela již za letu tyto sladké šťávy  enzymaticky upravuje a zahušťuje 
přidáváním svých výměšků.

Při donášce do úlu předají včely létavky úlovým včelám tuto částečně upravenou sladinu, kterou tyto 
včely dále enzymaticky zpracovávají, zahušťují a posléze je uskladní do buněk plástů. Vytrvalým 
odvětráváním úlového prostoru a přenášením sladiny z plástu do plástu postupně tato sladina dozraje 
v chutný med, který je čistě přírodního charakteru a našemu zdraví velice prospěšný.

Při dozrání medu v plástech v úlovém prostředí provedeme odebrání těchto plástů s medem. Odebíráme 
jenom plnější plásty se zralým medem. Zralost medu poznáme podle zavíčkování medných plástů, kdy 
alespoň jedna třetina plochy plástů by měla být zavíčkována voskovými víčky. U některých druhů medu 
nemusí být plást s medem zavíčkován vůbec a přesto je med zralý, to znamená, že obsahuje méně než 20 
% obsahu vody. Bývá to u medů medovicových, při snůškových mezerách, při vysokých teplotách v létě 
a nebo při končení včelařské sezony. U těchto nezavíčkovaných plástů provedeme zkoušku zralosti 
trhnutím plástu ve vodorovné poloze a pokud nám neodstřikuje sladina, můžeme med odebrat. 

Je lepší odebírat med ráno nebo dopoledne, kdy je donesená sladina z předchozího dne již alespoň 
částečně zahuštěna. Při odebrání medu večer je veliké riziko, že v medu bude nad 20 %  vody a med  
může začít kvasit. 

Po přepravě odebraných medných plástů ze včelnice do medárny nebo vhodné místnosti upravené 
k vytáčení,  provedeme vytočení medu z plástů. Vytočení medu z plástů provedeme tak, že odvíčkované 
plásty vložíme do medometu a za působení odstředivé síly med vytočíme. Med při tom stéká po stěnách 
medometu a výpustným ventilem odtéká přes čistící síta do vhodných nádob nebo přepravních obalů 
k dalšímu zpracování. Tímto stáčením medu přes síta jej částečně vyčistíme. K dalšímu vyčištění medu 
dojde odstáním vytočeného medu ve vhodných nádobách, kdy dojde k jeho tzv. vyčeření. Veškeré 
vyčeřené nečistoty vyplavou na povrch medu, kde je lehce sebereme. Po tomto vyčeření můžeme med 
plnit do přepravních nebo prodejních obalů, pokud jej nechceme dále zpracovávat, např. pastováním.

Odebírání medu provádíme zpravidla třikrát za sezonu podle množství medu. Při vydatné snůšce nebo 
snůšce melecitózního /medovicového/ medu jej odebíráme podle potřeby. Melecitózní med má tu 
vlastnost, že při uložení sladiny do plástů dojde v krátké době ke ztuhnutí a takto uložený med již po 
několika dnech nejde z plástů vytáčet. Dochází tak k velkým ztrátám jak medu, tak také plástů, které 
tímto medem při vytáčení poškodíme.

2.2  Druhové dělení medu
Med se dělí na dva základní druhy:

- Květový med – přírodní nebo pastovaný
- Medovicový med – někdy označovaný jako lesní med
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Květový med je světlejší barvy od jantarově čiré až po tmavě hnědou. Většina tohoto medu se vyznačuje 
vlastností, že po krátké době zkrystalizuje. Krystalizace (nesprávně nazývána cukernatění) je přirozená 
vlastnost květového medu a spíše ukazuje na jeho pravost. Květový med obsahuje fruktózu (ovocný 
cukr), glukózu (hroznový cukr) a malé množství sacharózy. Právě poměr glukózy a fruktózy rozhoduje o 
tom, zda med zkrystalizuje a jak rychle. Čím větší je podíl glukózy, tím dříve med krystalizuje. Tento 
med také obsahuje značné množství bílkovin. Základ květového medu tvoří nektar květů rostlin a stromů, 
k nimž patří ovocné stromy, řepka, luční květiny, polní rostliny, lípa, akát, kaštanovník, maliník, 
ostružiník, slunečnice, jetel všech druhů a mnohé další. Tento med je typický lahodnou chutí a jemným 
aromatickým nádechem po květech.

Medovicový med je tmavší barvy od  průzračně hnědé až po zeleno-černou či tmavě zakalenou. Tento 
med má vlastnost být  dlouhou dobu tekutý, někdy i několik měsíců. Pouze čistý akátový med 
nezkrystalizuje vůbec, ani za několik let. Medovicový med obsahuje malé množství bílkovin, ale zato 
obsahuje značné množství minerálních látek. Základ medovicového medu tvoří sladké šťávy, které včela 
sbírá jako vedlejší produkt výměšků různých druhů mšic, červců a puklic. Tento hmyz nabodává listy 
nebo jehlice stromů, vysává rostlinnou šťávu a zužitkovává z ní pro svoji potřebu pouze bílkovinu. 
Zbylou rostlinnou šťávu, velmi bohatou na cukry, vystřikují ve formě kapének na povrch listů nebo jehlic 
a tyto kapénky včela sbírá. Tento med je silně aromatický a obsahuje hodně rostlinných silic. Základ 
medovicového medu v naší oblasti tvoří medovice ze smrků, jedlí, borovic, modřínů a ostatních stromů, 
které tyto druhy hmyzu nejvíce napadají. Tento med je typický jemnou chutí a slabým aromatickým 
nádechem.

Nejrychlejší krystalizace medů probíhá při 15 ° C nad nulou. Mráz medu nevadí a nevadí ani krátké 
zvýšení teploty nad 50 ° C, to je například oslazení horkého čaje medem.

2.3 Záruka kvality medu
Med, pokud je v dané jakosti vytočen, zabalen a uskladněn, vydrží beze změn v požadované kvalitě a 
záruce minimálně  3 roky. Pokud chceme produkovat med prvotřídní kvality a být hrdi na svůj výrobek, 
je třeba dodržet několik základních pravidel a postupů:

- Odebrat med včelám můžeme až tehdy, pokud je dostatečné zralý a obsah vody v medu nepřekračuje 
stanovenou hranici vlhkosti. Přítomnost vody se dá jednoduše změřit hustoměrem, který lze za přijatelnou 
cenu pořídit v prodejně včelařských potřeb, nebo ve specializovaných prodejnách. 

- Při vytáčení, čištění a čeření medu dbáme, aby se do medu nemohly dostat žádné nečistoty.  V pracovní 
místnosti nesmí být nadměrná vzdušná vlhkost, místnost musí být dobře větraná a bez pachů.

- Je důležité používat nezávadné a čisté nástroje a pomůcky pro práci  s medem. Zde je třeba používat řádně 
umyté a v každém případě hygienicky nezávadné pomůcky a nádoby. Ty by měly být vyrobeny 
z nerezové oceli, potravinářského plastu nebo opatřeny smaltem a cínem. Nikdy nepoužíváme věci 
rezavé, oprýskané, znečištěné různými látkami a chemikáliemi. Pomůcky a věci ze dřeva můžeme použít, 
ale doporučuji pouze jako jednorázové.

- Poslední důležitou zásadou pro zajištění kvality a jakosti medu je obalový materiál na med a jeho 
uskladnění. Na med používáme v každém případě nádoby nové a nebo řádně vymyté. Nejlepší obalový 
materiál pro drobnou distribuci medu je sklo. U víček, kterými sklenice zaděláváme, je riziko 
znehodnocení medu ještě větší. Víčko by mělo být vždy nové, abychom předešli tomu, že se do medu 
dostanou pachy z předchozí suroviny, na kterou bylo víčko použito. U malovčelařů a hobby včelařů při 
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prodeji tzv. „Ze dvora“  (jedná se o drobný prodej včelařem přímo spotřebitelům) jste se mohli setkat 
s tím, že po otevření sklenice s medem bylo cítit aroma okurek, zelí, kopru a jiných aromatických 
pochutin, které před tím byly ve sklenici. Med je totiž velice hydroskopický na vlhkost i na pachy, které 
do sebe rád převezme. U větších provozů a včelařských farem se s oblibou ještě používají hliníkové 
mlékárenské konve a  potravinářské sudy. Zde je třeba dodržet přísnou hygienu při přípravě nádob před 
plněním a také při skladování medu. Některá víka těchto nádob po několikerém použití nejsou již úplně 
těsná a mohlo by dojít ke znehodnocení medu. V současné době jsou již na trhu k dostání nádoby, které 
jsou vyrobeny z potravinářského plastu a nahrazují tak třílitrové sklenice, hliníkové konve a větší sudy.

2.4 Vliv životního prostředí na jakost medu
Ekologické zatížení krajiny a zhoršené životní prostředí nemá zásadní vliv na kvalitu medu. Včela svým 
zpracováním z medu aktivně odfiltrovává škodlivé látky – např. těžké kovy, pesticidy a rezidua 
nejrůznějších škodlivin. Odfiltrované látky jsou ukládány v jedovém aparátu včely. Je to skutečnost, na 
kterou se přišlo zcela náhodou. Vědci totiž zkoumali vzorky medu, pylu a vosku na obsah škodlivých 
látek z ekologicky různě zatížených oblastí. Zatímco obsah škodlivin pylu a vosku přesně kopíroval míru 
znečištění jednotlivých oblastí, vzorky medu ze všech oblastí byly, co se týče obsahu těchto látek, téměř 
stejné. To znamená, že ani med z ekologicky značně zatížených míst neobsahoval více škodlivých látek 
nežli med z ekologicky čistých oblastí.

2.5 Složení a význam medu pro člověka
Hlavní složkou medu jsou cukry, z nichž převážnou část tvoří monosacharidy a v menší míře disacharidy 
a polysacharidy. Z jednoduchých cukrů jde hlavně o glukózu (cukr hroznový) a fruktózu (cukr ovocný), 
které jsou okamžitým zdrojem potřebné energie. Med obsahuje řadu minerálních látek, které bychom 
jinak museli nakupovat v lékárně. Med obsahuje draslík a dextriny, které mají hojivý vliv na lidskou kůži 
a sliznici. Med také obsahuje peroxid vodíku, hořčík, železo a jiné přírodní látky jako jsou barviva, silice, 
aromatické látky, vitamíny, flanovoidy a jiné, které nám posilují obranyschopnost organizmu a upravují 
životní pochody v lidském těle. Říká se, že med obsahuje všechny prvky celé Mendělejevovy soustavy 
prvků, kromě selenu.

Oba druhy medu mají trochu odlišné složení různých látek a příměsí a mají každý trochu jiný význam pro 
člověka: 

- Květový med obsahuje rostlinné hormony, éterické oleje a aromatické látky. Obsahuje velmi malé 
množství minerálních látek, ale zato obsahuje  pylová zrna rostlin jež včely navštěvují.

- Medovicový med  obsahuje naopak proti květovému veliké množství minerálních látek a dále stopové 
prvky. Tento med neobsahuje pylová zrna.

Med jako potravina i jako potravinové přírodní sladidlo má velmi příznivý vliv a význam pro zdraví 
člověka, protože obsahuje pouze přírodní látky zbavené všech nečistot a škodlivin.

Význam medu by se dal shrnout tímto starým rčením:

„Dejte si lžíci medu denně – těžce zklamete své dědice, neboť umřou dříve.“

2.6 Využití medu
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Pokud by přicházela v úvahu diskuze o tom, který z těchto medů je kvalitnější, lze odpovědně říci, že oba 
druhy medu jsou stejně hodnotné a našemu zdraví prospěšné. Květové medy mají větší obsah bílkovin a 
jsou spíše vhodné pro děti, pacienty po těžkých operacích nebo úrazech a všude tam, kde je nutnost rychlé 
obnovy tkáně. Květové medy jsou lépe stravitelné.

Medovicové medy jsou zvláště vhodné pro lidi s vleklým nebo akutním onemocněním dýchacích cest a 
pro nízký obsah bílkovin jsou tyto medy velice vhodné pro pacienty s onemocněním ledvin apod. U 
květových medů je v dnešní době velice rozšířené, že se tyto medy po vytočení míchají tzv. pastují. Tím 
se získá polotuhá konzistence perleťově zbarveného medu, který již nikdy neztuhne. Takto pastovaný 
med je svou konzistencí podobný některým druhům rostlinných ztužených tuků a po natření na chléb nám 
nestéká. Tato úprava medu dá ještě více vyniknout aromatickým látkám květů, ze kterých byl med sbírán. 
Med můžeme používat přímo jako lahodnou potravinu nebo jako přílohu, např. na chleba s máslem, na 
slazení nápojů nebo pro přípravu různých koktejlů. Med se také často používá i při vaření, pečení a do 
pekárenských výrobků. Med také můžeme použít i jako hojivý prostředek na různé zdravotní potíže, např. 
na popáleniny nižšího stupně jako mast, při nachlazení a virovém onemocnění nejlépe do teplého nápoje, 
nebo také při pylových alergiích jako proti-alergen. Med se dá použít skoro všude ve všech odvětvích a
konzumovat ho mohou všichni vyjma kojenců a dětí do 6-ti měsíců věku a silných diabetiků. Při 
konzumaci medu prospíváme svému zdraví a chráníme životní prostředí.

Heslo pro každého:

„Tak jako každý člověk a každá rodina má svého lékaře, tak i každá rodina by měla mít svého 
včelaře.“

2.7 Včelařská sezóna a včelařské podmínky našeho regionu
Hlavní včelařskou sezónou, po kterou včely sbírají nektar a medovici, ze kterých zpracovávají med, je 
období duben až červenec. V tomto období dbáme o včelstva co nejlépe, intenzivně  je ošetřujeme a 
vytváříme jim co nejlepší podmínky pro dobré medné výnosy. Musíme chovat  včelstva silná a zdravá a 
mít tak od méně včelstev co nejvíce medu a ostatních včelařských produktů.

Med z našeho regionu Vysočiny pochází nejvíce z těchto rostlin a květů:
- První med, který odebíráme ze včelstev, je med květový. V tomto medu má největší zastoupení nektar a 

pyl z květů převážně ovocných stromů (třešeň, višeň, jabloň, hrušeň, švestka, trnka, a jiné), z řepky 
olejky, z pampelišky a z ostatních jarních květin, bylin a stromů, které včely navštěvují v dubnu a 
v květnu.

- Další odebíraný med může být květový nebo již i medovicový. Květový med většinou obsahuje nektar a 
pyl z maliníku, ostružiníku, kaštanovníku, planě rostoucích květin a bylin a nektar stromů (vrba, javor, 
osika, líska), které kvetou v období měsíce května a června. Také může jít o med medovicový, který nám 
producenti medovice vyprodukovali z jehličnatých stromů či některých listnatých stromů, které 
producenti medovice napadají (dub, lípa, javor, jasan a jiné). Producenti medovice jsou různé druhy mšic, 
červců a puklic, které se mohou namnožit při vhodných klimatických podmínkách již v červnu a mohou 
vydržet až do srpna či září.

- Poslední odebíraný med je z části květový a obsahuje nektar a pyl z jetele (všechny druhy), lípy, hořčice, 
vojtěšky, slunečnice, kukuřice, jeřábu, vřesu a podzimních rostlin a bylin. Také to může být med 
medovicový, kdy pokračuje produkce medovice v lesích, hlavně v jehličnatých kulturách (medovice 
jedlová, smrková a borovicová). Tento med včely sbírají koncem měsíce června, v červenci a někdy v 
srpnu. Jen zřídka trvá snůška medu ještě v měsíci září nebo říjnu.
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Tyto různé druhy medu se při snůškách a postupném ukládání včelami do plástů promíchávají a je těžké 
vytvářet v našich podmínkách jedno-druhové medy, tj. medy, kde má většinové zastoupení nektar a pyl 
jednoho druhu květu či rostliny, nebo medovice.

3. Získávání výrobku a hygienické požadavky

3.1 Hygiena práce při manipulaci s medem
Med je potravina jako každá jiná, má sice dlouhou dobu použitelnosti, uvádí se tři i více roků, ale zase je 
velice hydroskopická. To znamená, že dobře přijímá vzdušnou vlhkost a mohl by tak začít kvasit. Med 
také velmi dobře přijímá cizí pachy z okolního prostředí a tím bychom ho také znehodnotili, kdyby 
z něho byly cítit různé saponáty, ředidla, nebo nějaké aromatické pochutiny. Je třeba dbát při jakékoliv 
manipulaci s medem na hygienu  práce a prostředí a snažit se minimalizovat kritické body možné 
kontaminace a znečištění medu z jinými látkami. Při odebírání medu ze včelstva je třeba dodržovat 
hygienické postupy. Je třeba používat čisté oblečení,  nástroje, přepravní obaly a ostatní pomůcky. Na 
včelnici je třeba mít čistou vodu s mýdlem a v případě potřeby si průběžně umývat ruce. Plásty s medem 
ukládáme do čistých, včelotěsných, hygienicky nezávadných beden nebo jiných  vhodných přepravních 
obalů. Před vytáčením si pečlivě připravíme vše potřebné pro bezproblémovou práci s medem, vše řádně 
umyjeme a místnost vyvětráme. Podlahy a stěny vydezinfikujeme čistícím roztokem s přídavkem sava, 
popřípadě s jiným desinfekčním přípravkem. Při vytáčení medu můžeme používat pouze nástroje, nádoby 
a nářadí, které je vyrobeno z nerez-oceli, nebo je povrchově upraveno smaltem, potravinářským cínem 
nebo barvou. V současné době jsou hodně rozšířené včelařské věci plastové. U těchto plastových nástrojů 
a pomůcek si pečlivě zkontrolujeme jejich nezávadnost. Někdy stačí přičichnout k nádobě a víme, že je 
vyrobena např. z recyklovaného plastu. Takovéto nádoby a nástroje nesmíme při práci s medem používat. 
U medometů je největší riziko znečištění nebo znehodnocení medu a to jeho údržbou i uskladněním po 
dobu jeho nečinnosti. Medomet je totiž velice drahá včelařská pomůcka, a tak se různé druhy používají po 
mnoho let, mnoho generací a někdy i celé století. V minulosti se medomety nevyráběly z nerezového 
materiálu nebo plastových hmot a tak si každý dovede představit, jak asi vypadá takový medomet po 
dvaceti či třiceti letech používání. 

3.2 Hygienické požadavky na pracovníky pracujícími s medem
Pracovník, který odebírá med a nebo přichází do styku s medem při jeho přepravě, vytáčení, čištění a 
plnění do obalů, nesmí být  nemocný ani nachlazený. Pracovník, který připravuje med na prodej do 
obchodu, musí vlastnit zdravotní průkaz a musí znát a mít osvojeny základní hygienické předpisy a 
postupy při práci s potravinami. Žádné další hygienické požadavky na pracovníky nejsou stanoveny, 
pokud se nejedná o provozovny komerční.

3.3 Vybavení pracovní místnosti na zpracování medu a používané pomůcky
Pracovní místnost, ve které zpracováváme med, by měla být vyčleněna pro takovéto použití. Někdy se 
setkáváme s tím, že se med vytáčí v dílně, prádelně, kotelně nebo dokonce v garáži. Takovéto prostory 
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jsou zcela nevhodné. Místnost pro vytáčení medu by měla být dobře větraná, suchá a podlahy a stěny 
musí být omyvatelné. Někteří včelaři a kočovní včelaři používají k vytáčení medu různé přístřešky, 
včelíny a maringotky. Tato práce je velice problematická pro zajištění hygieny práce. Hlavním 
vybavením pracovní místnosti tzv. „Medárny“ je medomet, odvíčkovací stůl nebo odvíčkovací talíř a 
nádoba na víčka od medu.

Z pomůcek nejčastěji používáme odvíčkovací vidličku, síta a cedníky na čištění medu, nádoby na čištění 
a čeření medu, nádoby na vosková víčka, tekoucí pitnou vodu, mýdlo, ručník, utěrky a bedny na 
odkládání plástů. Každý pracovník, který pracuje s medem, musí používat čisté oblečení. V komerčních 
provozech jsou na pracovní místnosti, vybavení a hygienu práce kladeny přísné podmínky a dodržování 
předpisů.

3.4 Vliv výroby medu na ekologii
Získávání a zpracování medu nemá žádný negativní vliv na ekologii a životní prostředí. Med sbírají 
včely, které jsou pro přírodu prospěšné a při jejich činnosti není dotčena ekologie krajiny. Při zpracování 
medu a jeho distribuci také nemůže dojít k narušení ekologie krajiny či ohrožení životního prostředí, 
pokud jsou dodržovány základní hygienické předpisy a postupy. To platí jak pro samotný med a jeho 
zbytky při zpracování, tak pro obalový a pomocný materiál při expedici medu. Při cestě medu z úlu ke 
spotřebiteli nejsou používány žádné závadné látky či chemické sloučeniny, které by mohly mít negativní 
dopad na ekologii.

4. Zpracování a prodej výrobku

4.1 Přeprava medu ke zpracování 
Plásty s medem po odebrání ze včelstva ukládáme do včelotěsných a prachotěsných nádob, které jsou 
hygienicky nezávadné. Plné bedny s plásty přepravíme k vytáčení do pracovní místnosti, která je k tomu 
uzpůsobena. Nejlépe je medné plásty vytáčet ihned po odebrání ze včelstva, protože jsou teplé a jdou 
lehčeji vytáčet. U větších provozů se nejprve odeberou plásty s medem z celého stanoviště, uskladní se ve 
včelotěsné místnosti.

4.2 Vytáčení medu z plástů 
Med vytáčíme, neboli získáváme ze včelích plástů v medometu, který může být na tři, čtyři až třeba 
čtyřicet medných plástů. Je několik typů medometů – diagonální, radiální, poloradiální, tangenciální, 
radiální zvratný apod. Všechny medomety pracují na principu odstředivé síly, kterou se z buněk plástů 
získává med. Květové medy jdou vytáčet lehčeji, protože ve většině případů obsahují větší procento vody 
než medy medovicové.

Medné plásty po dopravě od včel buď ihned vytáčíme, a nebo je uskladníme ve vhodné místnosti a 
vytáčíme je naráz po zahřátí na teplotu max. do 40 ° C. Medné plásty vytáčíme v medárnách a 
místnostech k tomu vhodných. Medné plásty jednotlivě vyjímáme z přepravní bedny a před vložením do 
medometu zavíčkované plásty s medem odvíčkujeme odvíčkovací vidličkou nebo nožem. Při těchto 
úkonech dbáme řádné hygieny rukou i nářadí, a tím předcházíme možnému znečištění medu. Po vložení 
medných plástů do  medometu,  tj. do nádoby válcového tvaru, uvnitř vybaveného košem s vřetenem na 
plásty s medem, provedeme za pomocí lidské či strojní síly vytočení medu s plástů. V medometu se 
roztočením vřetene odstředivou silou z plástu vystříkává med, který po stěnách medometu stéká 
k vypouštěcímu ventilu. 
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4.3 Čištění medu
Med z medometu vypouštíme přes různě hrubá síta do nádob, čímž med čistíme od hrubých nečistot. 
V těchto nádobách dojde do doby, než med plníme do přepravních a prodejních obalů, k vyčeření 
jemných nečistot. To znamená, že určitou dobu, po kterou je med v těchto nádobách odstaven, dochází 
k vyplavování jemných nečistot, pylových zrn a vzduchových bublin na povrch a tím dochází k vyčeření 
medu. Tyto jemné nečistoty ve formě bílé pěny před plněním medu do přepravních nebo prodejních 
nádob odstraníme seškrábnutím stěrkou nebo špachtlí.

4.4 Plnění medu do nádob a jeho skladování
Po vyčeření můžeme med plnit do přepravních nebo prodejních nádob. Přepravní nádoby jsou různé 
plastové, plechové a hliníkové sudy a plechovice, ve kterých se med skladuje do doby zpracování a 
následnou distribuci k zákazníkovi. Pro prodej medu přímo spotřebiteli používáme nejčastěji skleněné 
nádoby ( láhve různého obsahu) podle přání zákazníka opatřené vhodnými uzávěry. Uzávěry  mohou být 
plechové, plastové, skleněné a nebo také celofánové či papírové. Med můžeme plnit přímo z nádob, kde 
došlo k vyčeření medu, nebo používáme stáčecí nádoby či stáčecí linky. V maloprovozu jsou velmi 
rozšířené stáčecí plastové nádoby o obsahu do 100 kg opatřené střížným uzávěrem pro bezodkapovou 
manipulaci. Med do sklenic plníme buď v medárně a nebo ve zvláštní místnosti k tomuto účelu 
uzpůsobené. Tato místnost musí být včelotěsná, relativní vlhkost vzduchu nesmí překračovat 70 %,  musí 
být dobře větraná,  být bezprašná a celkově hygienicky čistá.

Med skladujeme v dobře uzavřených nádobách v suchém a bezprašném prostředí. Takto zabalený med 
můžeme skladovat i několik roků. Pokud med při rozpouštění nepřehřejeme, má i po tuto dobu kvalitu a 
jakost  jako med zrovna vytočený z plástů.

4.5 Obalový materiál na med
Pro prodej medu přímo spotřebiteli jsou nejvhodnější a nejrozšířenější skleněné láhve o obsahu 0,2 – 1 kg 
a v menší míře skleněné láhve o obsahu 5 kg. Méně používaným obalem na med jsou různé plastové 
nádoby, které jsou i různě tvarované.  

Láhve používáme nové a nebo řádně vymyté a zbavené všech pachů a nečistot, aby nedošlo ke 
znehodnocení medu. V současné době jsou na trhu k dostání originální sklenice určené na med, které jsou 
opatřené logem či obrázkem.

Ještě větší opatrnosti dbáme u uzávěrů láhví, které  bychom měli vždy používat nové. Velikost obalu na
tento výrobek závisí na požadavcích zákazníka, jeho přání a poptávce. V současné době jsou nejvíce 
rozšířeny sklenice o obsahu 500 – 1000 gramů a při velkoodběru to jsou sudy o obsahu 100-300 kg.

Nejrozšířenější typ obalu je sklenice typu „Facette“ o obsahu 500 a 900 gramů, tj. sklenice se 
šroubovacím víčkem. Forma obalu může být libovolná, používají se sklenice, plastové tvarované obaly, 
tuby, plechovky,  ale vždy se dává přednost praktičnosti pro spotřebitele. 

4.6 Distribuce a prodej medu
Láhve s medem, který budeme prodávat a je již připraven k distribuci, pečlivě překontrolujeme. Tím 
zabráníme tomu, že se nám sklenice při přepravě náhodně otevřou a nebo že v případě netěsností uzávěrů 
bude med vytékat a znečišťovat sklenici, přepravní obal a tím také spotřebitele. Velice pečlivě také 
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dbáme na přepravní obaly, aby nemohlo dojít k poškození láhve nebo rozlití obsahu při distribuci 
k zákazníkovi.

Prodávat med můžeme několika způsoby:
- Prodej přebytku své produkce medu do velkoobchodní sítě sběren. Tento způsob byl velice rozšířen 

v dřívější době, kdy tyto výkupní ceny byly proti dnešním v porovnáním s inflací několikanásobné. Dnes 
je tento způsob prodeje na ústupu z důvodu nízkých výkupních cen, které se pohybují v rozmezí 30 – 50 
Kč.

- Drobný prodej medu tzv. “Ze dvora“, který je v dnešní době velice rozšířen u hobby provozů a provozů 
nekomerčních. U velkoprovozů a včelařských farem je tento způsob prodeje pouze doplňkový. V malém 
množství můžeme med dodávat i do maloobchodní sítě ve svém okolí. Při tomto druhu prodeje se 
prodejní cena pohybuje v rozmezí 70 – 120 Kč dle druhu medu a poptávky.

- Prodej baleného medu do super a hypermarketů ve velkých dodávkách a nebo prodej do zahraničí ať už 
baleného nebo uskladněného v přepravních sudech a tancích. Tento druh prodeje používají velkoprovozy 
a provozy profesionální, které  produkují med v tunách. Při tomto způsobu se ceny medu pohybují 
v rozmezí 60 – 200 Kč. Tady spíše záleží na umu a šikovnosti prodejce nebo distributora, jak, komu  a za 
kolik med nabídne a prodá.

- V menší míře se také med prodává ve větších dávkách v sudech nebo v cisternách do zahraničí. Tento 
prodej je spíše podpořen požadavkem zákazníka na prvotřídní kvalitu, který náš med má. Do naší země se 
více medu dováží, než vyváží. Nejsme ve výrobě medu ještě plně soběstační a pokud se zvedně spotřeby 
medu u tuzemských zákazníků, bude tento rozdíl ještě větší. To není dobrá vizitka naší produkce medu a 
je ji třeba zlepšovat.

5. Propagace výrobku a nevtíravá reklama

5.1 Jak oslovit a zaujmout zákazníka
V propagaci medu platí pravidlo a z vlastní zkušenosti to mohu potvrdit i já, že „Dobrý med se nabízí a 
prodává sám“. Velice důležité v tomto oboru je, jak med zabalíme, jak ho označíme a jakým způsobem 
ho dokážeme nabídnout zákazníkovi. Nikdy není dobré se např. podbízet zákazníkovi nižší cenou než 
nabízí konkurence. Je to nefér a ještě můžeme v zákazníkovi vzbudit podezření, že prodáváme méně 
kvalitní med. Další negativní a velice často praktikovanou propagací medu je klamavá reklama, kde 
prodejce nabízí např. druhový med v prvotřídní kvalitě a přitom jde o směs medů leckdy pochybné jakosti 
z tropických oblastí, který je ve většině případů závadný nebo zdraví škodlivý. Pokud někdo plní med do 
starých použitých láhví např. od okurek a podobných  poživatin, které jsou ještě označeny nápisem 
předchozího obsahu není to zrovna dobrá propagace a reklama kvalitního medu při jeho prodeji. To pak 
můžeme nabízet tu nejlepší kvalitu, dávat záruky, ale vše nám pokazí obal. Pokud však použijeme na med 
sklenici novou, uzavřeme ji novým víčkem a opatříme vhodnou etiketou, je to pro zákazníka první 
impulz, že mu nabízíme kvalitní výrobek. Potom také můžeme za tento výrobek chtít i větší cenu. Velice 
dobrá propagace na výrobek je osobní ochutnávka, kde si každý zákazník může ochutnat a vybrat pro 
sebe nejvhodnější výrobek. Mohu potvrdit z praxe, že ochutnávka je velice příznivě přijímána 
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potenciálními zákazníky. Je to nejlepší krok pro oslovení a upoutání pozornosti zákazníka a to jak dětí tak 
i dospělých. 

Dalším propagačním krokem, jak zaujmout a upoutat zákazníka, je dobře zpracovaný leták propagující 
nabízený výrobek. Leták může být vlastní výroby nebo převzatý např. od Ústředního svazu včelařů nebo 
od včelařské organizace. Tyto materiály jsou většinou odborně zpracovány a popisují dobré vlastnosti 
medu a jeho blahodárné účinky pro člověka. V neposlední řadě nemůžeme zapomínat na vhodné a 
zajímavě řešené označení našeho provozu nebo prodejny výrobků tak, aby na první pohled toto označení 
zaujalo a nutilo potenciálního zákazníka, aby si ho alespoň přečetl. Budoucího zákazníka si také snadno 
získáme svou vstřícností, otevřeností a přístupem k jeho otázkám a potřebám. 

Pokud si budeme potenciálního zákazníka vážit dle rčení: „Náš zákazník, náš pán“, nejen že ho oslovíme, 
zaujmeme, ale ve většině případů si ho i získáme. Zákazníka si udržíme, pokud mu budeme nabízet med 
ve stále prvotřídní kvalitě a v pěkných obalech. Pokud budeme med prodávat i v příjemném prostředí, 
nemusíme mít o zákazníky strach, že jich bude málo.

5.2 Jak si získat  a udržet zákazníka
V současném konkurenčním boji je velice těžké přesvědčit zákazníka, že právě ten můj výrobek je ten 
nejlepší. Velice vhodné pro získání zákazníka a jeho přesvědčení pro můj výrobek je ochutnávka medu 
při prodeji nebo malé dárkové balení medu, který při vhodné příležitosti věnuji případnému zákazníkovi. 
Pokud jsi jsem jist, že jsem nezanedbal nic ohledně kvality a hygieny medu, naplnil jsem  med do nové 
láhve a opatřil pěknou etiketou, mám velikou šanci zákazníka tímto oslovit a získat.

Dalším lákadlem pro nové zákazníky je i možnost osobní  návštěvy a prohlídky včelařského hospodářství, 
medárny a ostatního provozu. Pokud zákazník vidí pěkné hospodářství, čisté prostředí a provoz, je to pro 
něj znamení, že tady se produkuje prvotřídní kvalita a jakost. Takový zákazník se k nám bude rád vracet.
5.3 Srovnání medu z ČR s konkurenčními dovozovými medy ze zahraničí
Med vyrobený v České republice je velice kvalitní a při dodržení základních  hygienických pravidel a 
předpisů má i ty nejlepší jakostní znaky, záruky kvality a pravosti medu. U medů dovážených ze zemí EU 
a mimo EU a prodávaných především v supermarketech to již říci nelze. Pro spotřebitele je nejvhodnější 
konzumovat med vyprodukovaný z oblasti kde žije, protože v květovém medu jsou obsažena i pylová 
zrna. Tím nejen prospívá svému zdraví, ale hlavně předchází mnohým alergickým potížím, které mohou 
způsobit cizokrajná pylová zrna u medu dovážených. Med vyprodukovaný v naší oblasti Vysočiny má 
navíc ideální obsahové zastoupení a složení různých druhů pylových zrn a minerálních látek.

V poslední době je velice tvrdý konkurenční boj na trhu s výrobky a s medem také. Po otevření 
evropských a světových hranic se tato konkurence snaží získávat zákazníky za každou cenu, někdy i na 
úkor kvality výrobku. Z těchto zemí se sice dováží relativně levný med, ale jeho kvalita, jakost a záruka je 
velmi nízká a často jsou porušovány předpisy. Aby se tento med mohl vůbec dovážet do naší republiky a 
vyhověl našim normám a předpisům, které jsou mimochodem nejpřísnější v celé EU, dochází často 
k různým obcházením zákonů. Jedním velice hojně používaným trikem obchodníků je dovoz medu např. 
asijských a zámořských států a jiných tropických oblastí, který putuje nejdříve do některé evropské země, 
kde se tyto druhy medu smíchají s medem středoevropským na požadované jakostní znaky a potom se 
dováží např. i k nám. Toto je neomluvitelný podvod distributorů a prodejců, u kterých často vítězí vidina 
zisku nad kodexem morálky. U dovážených medů se ještě občas projevuje snaha o falšování a to 
přimícháváním různých sirupů a sladidel. U těchto dovezených medů se při veterinárních a hygienických 
kontrolách často zjistí nadlimitní přítomnost antibiotik a léčiv, které jsou u nás zakázány a tudíž se 
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v našem medu nevyskytují, nebo je zjištěna přítomnost spór nebezpečné včelí nákazy moru včelího plodu. 
V naší zemi se tento druh nákazy okamžitě likviduje spálením celého včelstva nebo včelnice.Velmi často 
je v dovozovém medu také zjištěna vysoká hodnota HMF, která značí několikanásobné zahřátí či přehřátí 
medu.

Proto doporučuji z těchto uvedených důvodů všem stávajícím i novým zákazníkům ke konzumaci med 
místní nebo med vyprodukovaný v naší republice, který se dá zakoupit u všech včelařů, na různých 
výstavách a v maloobchodě. Med dovezený ze zahraničí bych doporučil pouze do pečiva nebo na 
pekárenské účely a i to jen v krajním případě.

6. Reklama výrobku

6.1 Účelnost reklamy
Reklama je v dnešní době nezbytná pro zajištění rozvoje provozu, pro dobré fungování a růst provozovny 
a pro snadný odbyt k zákazníkovi. Velice důležité pro dobrou reklamu a naši vizitku je místo, kde 
výrobek prezentujeme a nabízíme.  Důležité je také jaký výrobek prezentujeme a komu ho chceme 
nabídnout. Můžeme mít totiž sebelepší kvalitní výrobek, ale pokud ho budeme prezentovat a nabízet 
v nevyhovujících hygienických a estetických podmínkách, nebude to reklama přínosná a zákazníci budou 
spíše ubývat. To samé platí i ve špičkově zařízených prodejnách či při výstavách, kde můžeme mít 
kvalitní produkt, ale bude ho nabízet personál neznalý tématiky ohledně tohoto produktu. I v tomto 
případě je všechna snaha marná a reklama je spíše negativní a zákazníka odradí. Poslední věcí je kvalita 
výrobku, protože i když výrobek krásně zabalíme a vychválíme, ale kvalita medu není v pořádku, je velká 
pravděpodobnost, že si tentýž zákazník náš med již vícekrát nekoupí. Velmi rozšířenou reklamou je 
reklama tištěná - plakáty, letáky, propagační materiály, loga, etikety, obalový materiál a jiný. Tento druh 
reklamy je levný a jednoduchý a je nejrozšířenější.  Když vhodnou reklamu výrobku dobře promyslíme a 
průzkumem zjistíme koho nejvíce oslovíme, tak je to reklama i velice úspěšná. Na dobré reklamě nezávisí 
jenom nabídka a prodejnost výrobku, ale je to i reklama podniku jako celku, který se může dobře 
zviditelnit a obstát na trhu.  

6.2 Ochrana zdraví v současném moderním světě
V dnešním přetechnizovaném a uspěchaném světě je většinou v popředí spotřebitelů pohodlnost, časová 
nenáročnost a cena produktu. Na nic není čas, pořád někam spěcháme a na své zdraví začneme myslet až 
když jsme nemocní. Med od našich včel je výrobek čistě přírodního charakteru a je to ideální produkt, 
který je našemu zdraví velice prospěšný. Ne každý spotřebitel si toto uvědomuje a proto dá například 
přednost levnějšímu výrobku ze super a hypermarketů. Tento výrobek většinou zahraniční produkce má 
hezký obal, krásně vybarvenou etiketu a spotřebitel si myslí, že je to výrobek zdravý a nezávadný. Po 
několikaletých kontrolách státní veterinární inspekce se ale ukázalo, že většinou tomu tak není a bylo 
nalezeno nespočet závad a nedostatků. U medů z naší země se tato nedostatky nebo závady neprokázaly. 
Přitom tento zákazník má mnohdy ve svém okolí místní včelaře, kteří nabízejí zaručeně pravý a zdraví 
prospěšný výrobek z regionu, ve kterém zákazník žije. Tento výrobek našemu zdraví může jen prospět. 
V tomto směru máme ještě co dohánět před ostatními vyspělými zeměmi. V těchto zemích je orientace 
zákazníka trochu jiná, upřednostňují se biopotraviny a potraviny bez chemických příměsí čistě přírodního 
charakteru i za cenu větších finančních nákladů. Tito zákazníci dají vždy přednost takovémuto kvalitnímu 
výrobku před levným nákupem i když je obal oku lahodící, ale obsah bývá často závadný nebo 
s použitými chemickými sloučeninami.
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7. Vlastní zkušenosti a praxe

7.1 Jak jsem začínal
Mé začátky včelaření a hlavně zkušenosti z distribucí a prodejem medu sahají do roku 1999, kdy jsem 
včelaření plně převzal po svém otci. Mé první kroky vedly za zkušeným včelařem, od kterého jsem se 
snažil pochytit něco z praxe. První získání medu jsem očekával s napětím a vůbec jsem nepřemýšlel do 
čeho budu med plnit a čím tyto obaly budu označovat a uzavírat. 
Svou první produkci medu jsem balil do sklenic od zavařenin a různých předchozích poživatin, často to 
bylo několik odlišných druhů a tvarů obalů. U uzávěrů to nebylo o nic lepší, takže některé spíše obsah 
zakrývaly a s jeho ochranou proti vytečení to už bylo horší. Ze začátku jsem nepoužíval ani žádné 
nálepky či etikety, které by upřesnily, co se v obalu skrývá a často se stávalo že ve sklenici s nálepkou 
sterilované okurky byl med. 
Později jsem alespoň tyto staré etikety odstranil a nahradil jednoduchou nálepkou s patřičným nápisem. 
Tento stav trval asi dva roky než jsem svůj včelařský provoz více rozšířil. V této větší produkci medu již 
nebylo možné shánět staré sklenice a víčka a nákladně je umývat a označovat. 
Po domluvě s kolegou včelařem, který mi v mých začátcích radil, jsme si na zkoušku objednali několik 
desítek nových sklenic a víček. Cena se nám zdála být vysoká, ale hned při prvním použití, byl tento krok 
velice kladně přijat zákazníky a poptávka po medu se začala zvyšovat a někdy i překračovala naše 
možnosti. Tento počáteční trend mého modernizování provozu, používání nových technologií a používání 
obalového materiálu mě dovedl do situace, kdy jsem musel rozšířit počet včelstev, abych stačil uspokojil 
stávající zákazníky. 
Do této doby jsem téměř nepoužíval etikety, nepropagoval nijak svůj výrobek a nedělal  téměř žádnou 
reklamu. Tento stav trval do roku 2005, kdy byla veliká nadprodukce medu. Tehdy jsem stál před 
problémem, zda mám snížit počet včelstev a tím korigovat produkci medu a také docílit snížení 
uskladněných zásob při zachování původní ceny. Měl jsem také možnost  prodat nadprodukci medu do 
výkupu, ale samozřejmě hluboko pod cenou a nebo začít více a efektivněji propagovat tento kvalitní 
český výrobek a tím dosáhnout většího prodeje. Pustil jsem se do efektivnější propagace a nabízení 
kvalitního českého medu. Začal jsem používat hezké a zraku lahodící etikety, vytvořil jsem si reklamní 
leták a používám 
kvalitní obalový materiál. Mohu říci, že jsem udělal dobře. Veškerou produkci medu prodám či rozdám 
beze zbytku a někdy se mi ani nedostává a musím med ještě nakupovat od kolegů. Další rozšiřování 
provozu mi nedovoluje čas, protože včelařím ve volném čase při zaměstnání.

7.2 Životní cyklus výrobku a některé specifické vlastnosti
Každý výrobek má svůj životní cyklus, který se skládá ze čtyř hlavních fází - uvedení, růst, zralost a 
úpadek. Každá z těchto fází má jinou strukturu a liší se výší prostředků na straně příjmů i výdajů. Tyto
rozdíly se týkají prostředků na zavedení, na výrobu, na propagaci, výší ceny, množstvím prodeje, apod. 
Před uvedením výrobků je jisté, že výrobek projde všemi fázemi vývoje, ale není jasné jak dlouhá bude 
doba jednotlivých fází trvat a v jaké podobě. Nejdelším cyklem výrobku by měla vždy být doba zralosti.
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 Nabídka    Osvojitelé Většina        Opozdilci

U fáze uvedení výrobku jde o určitou etapu, ve které se výrobek začíná nabízet a prodávat. O existenci 
výrobku kupující ani prodejci moc nevědí, nebo vědí jen všeobecně. Jelikož poptávka je zprvu velice 
nízká, je v této fázi produkt potřeba dobře propagovat. Ve fázi uvedení se vykazuje velmi malý zisk, 
někdy spíše ztráta. Je velice dobré udělat reklamní kampaň ještě před samotným uvedením výrobku na 
trh. Zákazníkům, kteří v této chvíli výrobek kupují, se říká „novátoři“ a tvoří velmi malé procento 
kupujících.
U fáze růstu se strmě zvyšuje prodej a zisky. Výrobky kupují i takzvaní osvojitelé, kteří kupují nové 
výrobky poměrně brzy po uvedení na trh. K tomuto zvýšení dochází dobrou reklamní kampaní a 
předáváním informací mezi zákazníky stylem od úst k ústům (informace se šíří ústně mezi lidmi). Díky 
zvýšení objemu prodeje se náklady na výrobu snižují. Jelikož začíná stoupat poptávka po našem novém 
výrobku, může dojít k tomu, že i konkurence se pokusí uvést na trh podobný nebo inovovaný výrobek. I 
původní výrobce nebo dodavatel tak vyhledává nové možnosti (inovuje výrobek, hledá podobné možnosti 
nám konkurovat, hledá jiné uplatnění na trhu). Je možné, že v této fázi dojde ke snížení ceny výrobku, to 
zpravidla proto, aby firma získala co největší podíl na trhu a přitáhla nebo nějakým způsobem zaujala co 
nejvíce dalších kupujících.

Fáze zralosti výrobku trvá déle než obě předcházející. V tuto chvíli je povědomí o výrobku nejvyšší a 
taktéž i poptávka po něm je na nejvyšší úrovni. Jakmile dosáhne prodej výrobku vrcholu, mohou nastat 
dvě fáze cyklu. Zájem o výrobek začne klesat a přejde do fáze postupného úpadku nebo se drží s určitými 
výkyvy na vrcholu dlouhou dobu a nebo poklesne do určité  míry a zůstává stále ekonomicky výhodným. 
Je to tím, že trh je již nasycen. Ve chvíli vrcholu jsou náklady podniku na výrobu výrobku nejnižší a
naopak zisk je nejvyšší. Reklama se specializuje na kvalitu a na rozdíly od konkurence. Kupujícím v této 
době životního cyklu výrobku se říká počáteční většina. O něco později kupuje výrobek i skupina, které 
se říká pozdní většina. Tato skupina je skeptická k novým výrobkům a kupuje jen opravu ověřené 
výrobky. Firma se snaží toto období co nejvíce prodloužit a udržet si tak rentabilitu výroby určitého 
výrobku.

Fáze poklesu prodeje výrobku nebo stagnace růstu před fází vrcholu je konečnou fázi cyklu výrobku a 
říkáme jí úpadek. Situace na trhu žene poptávku dolů nebo se ustálí na určité výši za vrcholem zralosti. 
Prodej mírně poklesne a může se ještě nějaký čas držet na ekonomicky výhodné pozici nebo začne klesat 
a dojde ke konečné fázi úpadku. Výrobce nebo prodejce v této chvíli většinou sníží cenu výrobku, aby 
nalákal případné nové kupující. Zákazníci, kteří začnou kupovat výrobek v této fázi, se nazývají 
opozdilci. Skupina opozdilců nemění moc styl a jde zpravidla o starší osoby (důchodci apod.). Výrobek
v této fázi kupují nadále i věrní a stálí zákazníci, kteří neradi rychle přecházejí k jinému prodejci nebo 
výrobci. Tato skupina může období vrcholu podržet i velmi dlouhou dobu po období jeho zralosti a 
oddálit tak úpadek. Tuto skupinu zákazníků je třeba včas podchytit a na konci fáze zralosti se jim plně 
věnovat různou formou propagace a reklamy.

Některé výrobky se mohou pochlubit svými specifickými vlastnostmi, které mohou udržet výrobek ve 
fázi zralosti a vrcholu velmi dlouho. Med je jako produkt znám již několik tisíciletí a stále si zachovává 
přední pozici na našem jídelníčku a ve výživě lidí celkově. Takovému výrobku nehrozí přímo zánik, ale 
velkou hrozbou je spíše konkurence stejných výrobců a prodejců a v dnešní době velice rozšířená nekalá 
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soutěž. U medu je jedna veliká výhoda, že tento výrobek technicky ani morálně nezastarává a tak odpadá 
částečně fáze úpadku tohoto výrobku z důvodu zastarání nebo nahrazení výrobkem modernějším. Pokud 
si budeme udržovat stanovenou jakost a kvalitu výrobku, tak nedojde k žádnému poklesu prodeje či 
úpadku a zániku tohoto výrobku, ale bude pouze docházet k drobným výkyvům v produkci prodeje.U 
těchto výkyvů bude  mít velký vliv reklama, obalový materiál, etiketa a také propagace. I mojí snahou je 
udržet si stávající prodejnost výrobku bez výkyvů a prodávat co nejdéle.

Velikou hrozbou v životním cyklu tohoto výrobku byl v 18. století vynález rafinovaného cukru, který ze 
začátku potlačil dosavadní produkci medu. Vše ale dobře dopadlo ku prospěchu medu, ale méně již ku 
prospěchu lidí a jejich zdraví. Od vynálezu cukru se totiž začalo více sladit a velmi se zvýšilo používání 
cukru do všech výrobků. Objevily se také nové druhy potravin, které byly předtím pro mnohé 
ekonomicky nedostupné a nebo výroba byla nerentabilní. V konečné fázi se zjistilo, že med se používá ve 
stejné míře jako předtím a v současné době se jeho konzumace dokonce zvyšuje. Nejhorší ale je, že cukr 
se používá stále více a více a přitom není vůbec zdravý. Cukr je totiž velice těžko stravitelný a zatěžuje 
nenávratně náš organizmus. V současné době si lidé začínají uvědomovat zdraví prospěšné účinky medu a 
také ho proto více konzumují, ale spíše se to týká střední a starší generace. Pokud se vědcům a 
experimentátorům nepodaří vymyslet nějakou náhradu srovnatelnou s přírodními vlastnostmi medu nebo 
sladivostí cukru, tak výrobek český med není v ohrožení na své cestě životem. Při uvedení našeho 
výrobku na trh si také musíme uvědomit jestli chceme dosáhnout za každou cenu zisku, bez ohledu na 
potřeby zákazníka a na kvalitu výrobku a nebo jestli chceme vybudovat svoje KNOW-HOW na poctivosti 
a úctě k zákazníkovi. V prvním případě se většinou stává, že po určité době nadměrných zisků dochází 
k úpadku a ukončení produkce a také zániku výrobce. Ve druhém případě si postupnou vytrvalostí a 
udržováním dobrého jména udržíme také dlouhodobě i naši produkci a prodej výrobku.

Můj cyklus výrobku byl ze začátku velmi pomalý a první fáze uvedení výrobku na trh nebyla nikterak 
oslnivá. Postupným vylepšováním propagace, kvalitou obalů a etiket jsem počáteční fázi uvedení naplnil 
vcelku dobře, neboť na to ihned navazovala fáze růstu, která byla velice rychlá a strmá a dosáhla v roce 
2006 své zralosti a vrcholu. Od tohoto okamžiku jsem očekával, že může přijít pokles a úpadek, ale zatím 
se tak nestalo a v současné době jsem stále ve fázi zralosti a na vrcholu své produkce výrobku. Vše 
samozřejmě záleží na čase a nákladech, které tomu věnuji, na objemu prodeje a na zisku, který v konečné 
fázi ukáže rentabilitu provozu.

7.3 Finanční rozvaha provozu a vyprodukovaného medu
Jako u každého provozu tak i u včelařství musí existovat alespoň jednoduchá finanční rozvaha, abychom 
věděli jaké jsou fixní náklady výrobku, bod rentability, výše tržeb a případný zisk nebo ztráta. Tato 
rozvaha také slouží k rozvoji a modernizaci provozu. Každý provoz by se měl snažit o snižování nákladů 
a zvyšování zisků.
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Náklady se dělí podle výše produkce a výše vstupů. Jednotlivé položky rozdělíme na fixní náklady a na 
variabilní náklady. Fixní náklady jsou ty, které se nemění (čas strávený při ošetřování včelstev, při léčení 
včelstev, náklady na dopravu na včelnici, náklady na energii na včelnici, nájemné pozemku včelnice, 
vodné, skládkové). Variabilní náklady / vstupní a mzdové náklady/, to jsou ty, které se mění v závislosti 
na objemu produkce, na výši obratu a na výši potřebných vstupních nákladů (čas strávený při plnění a 
distribuci medu, vstupní náklady na materiál, náklady na propagaci, náklady na dopravu medu při prodeji, 
náklady na krmení včelstev, náklady na modernizaci včelařského provozu, na mzdy). Každý rok je třeba 
tyto náklady přepočítat upřesnit, proto je potřeba vést podrobnou evidenci našeho hospodářství a všech 
úkonů. Variabilní náklady se můžou skokově zvyšovat i snižovat a to podle toho, kolik medu prodáme, za 
jakou prodejní cenu a za jakých nákladových a vstupních podmínek. 

7.4. Průzkum trhu
Při častých cestách po okrese a po kraji za úředními povinnostmi a při cestách na dovolenou po České 
republice jsem velice rád navštěvoval místní obchody, velkoobchody, markety i stánkové prodejce při 
různých výstavách, abych zjistil, jaké druhy medů, v jakých obalech, za jakou cenu a s jakou propagací 
jsou nabízeny a prodávány  a kdo si je kupuje. 

Překvapilo mě, jaké druhy medů jsou nabízené – luční, lesní, lipový, nektarový, slunečnicový, 
pohankový, akátový, míchaný, pastovaný řepkový, malinový, vřesový, a jiné. Zarazilo mě zjištění, že 
pouze v jednom případě jsem v supermarketu ve Starém Městě u Bruntálu objevil med, který nejen 
pocházel od českého zpracovatele, ale také podílem 100 % byl ryze českého původu. V ostatních 
supermarketech se sice jednalo o české zpracovatele nebo dovozce, ale med pocházel výhradně ze zemí 
EU (mimo ČR) a ze zemí mimo EU, často taky ze zemí se subtropickým klimatem. Tyto zahraniční medy 
byly sice krásně zabaleny, označeny, v tekutém a čirém stavu a umístěny v regálech na velmi výhodných 
místech, to je jedinou silnou stránkou ostatní je již spíše negativní a nebo klamavé.

U drobných prodejců, při prodeji ze dvora a při stánkovém prodeji na výstavách a podobných 
příležitostech jsem s potěšením zjistil, že  je výhradně prodáván med české produkce bez přimíchávání
cizích medů. Velmi často tento med prodávají i sami včelaři 

a tomuto prodeji se říká prodej ze dvora. Tento způsob prodeje medu bez jakéhokoliv povolení, ale za 
dodržení základních hygienických podmínek, smějí  praktikovat chovatelé do počtu 40-ti včelstev a  při 
prodeji do 2 000 kg medu. Tyto medy nebyly vždy ideálně zabaleny a označeny, ale byl to pravý český 
med z naší země byl to „Český výrobek“. U těchto medů je silnou stránkou jeho záruka kvality, 
nezávadnost, český původ a nefalšovanost. Jedinou slabou stránkou  u prodeje těchto medů je málo 
viditelná reklama. Obaly a označení našich medů místními včelaři je již takřka srovnatelné s medy 
dováženými ze zahraniční, které se v supermarketech prodávají. Je třeba se nebát použít pro distribuci a 
prodej českých medů kvalitní obaly, vhodné označení etiketami a také vhodnou reklamou. Potom si 
takovýto prodejce může říct i vyšší cenu.

Při pomyšlení, kolik medu se prodá v marketech a supermarketech a kolik v ostatních obchodech, jsem se 
zhrozil jaké obrovské množství medu  se do naší země doveze a zkonzumuje. Nejhorší na tom je, že 
většina těchto medů je závadných, protože obsahují prvky nepovolených léčiv, jsou několikrát přehřáté a 
také se falšují různými škrobovými sirupy. U některých konzumentů může tento med vyvolat alergickou 
reakci, neboť velké množství medů pochází až z Afriky, Jižní Ameriky, Číny a jiných vzdálených zemí a 
náš konzument do sebe dostává pylová zrna, na která jeho organizmus není zvyklý. Často se stává, že 
jsme nachlazení, koupíme si med v supermarketu, protože je za dobrou cenu, ten začneme ve zvýšené 
míře konzumovat a z nachlazení se potom často vyvine dlouhodobá chronická nemoc nebo alergie.
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8. Závěr

Touto prací jsem chtěl více přiblížit tento vynikající výrobek, kterým med bezesporu je, vyzdvihnout jeho 
kvality a propagovat jeho přednosti. Chtěl jsem pozdvihnout jméno našeho českého medu před medy 
dovozovými, protože  náš med si to zaslouží. Také jsem chtěl docílit pozvednutí jeho konzumace u 
českých spotřebitelů všech věkových kategorií. Všem čtenářům a posluchačům této ročníkové práce bez 
rozdílu národnosti, pohlaví a věku jsem chtěl ukázat, že náš český med je schopný obstát na té nejvyšší 
světové konkurenci co do pravosti, kvality a prospěšnosti. Touto prací jsem se snažil přispět ke zlepšení 
propagace a dobré konkurenceschopnosti našeho českého medu a chci také chránit české spotřebitele před 
levnou zahraniční produkcí pochybného původu. V neposlední řadě jsem v této práci chtěl také 
propagovat a zviditelnit svůj výrobek a udržet si tím dosaženou fázi vrcholu a zralosti co nejdéle.

Chci také zdůraznit, že náš český med se vyrábí v té nejlepší kvalitě a máme stanovenu i nejpřísnější 
normu. Český med se v této kvalitě vyváží do zahraničí a veliké množství medu, ale již ne tak kvalitního, 
se k nám dováží od cizích výrobců, distributorů, obchodníků a zpracovatelů. 

Apeluji na všechny lidi, aby si v tomto uspěchaném světě uvědomili, že vždy a všude by na prvním místě 
v našem životě mělo být naše zdraví. Náš český med je našemu zdraví vždy prospěšný, ať už ho 
konzumujeme v přírodním stavu nebo jako součást nějakého produktu.

Jsem pevně přesvědčen, že český med je a bude špičkový, plně přírodní a zdravý výrobek a jeho kvalita 
předčí medy z ostatních zemí EU a zemí mimo EU. Proto je český med ten nejlepší a jezme ho dokud 
můžeme.

9.  Jakostní normy medu, předpisy, zákony, vyhlášky

Norma Český med – obsah vody max. 18 %  u všech druhů
- obsah hydroxymethylfurfuralu max. 20 mg/kg u všech druhů
- obsah sacharózy max. 5 % u všech druhů

Označení Český med nelze zásadně použít pro medy filtrované a pekařské (průmyslové)

Vyhláška č. 94/200 Sb pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky….vyhláška o medu

Medem se rozumí – potravina přírodního sacharidového charakteru, která je vytvořena společenstvím 
včel ze sesbíraných sladkých šťáv květů rostlin (nektar) nebo ze sekretů živých částí rostlin či na živých 
částech rostlin se vyskytujících (medovice) a které včely sbírají, přetvářejí, kombinují se svými 
specifickými látkami, uskladňují a nechávají zrát v plástech.

Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních požadavcích na živočišné  produkty, které nejsou 
upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství:

§ 15 Včelí produkty
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1. Včelí produkty mohou být uváděny do oběhu,
a) jestliže pocházejí od včelstva, v němž se nevyskytuje mor včelího plodu nebo hniloba 

včelího plodu,
b) jde-li o med, propolis nebo mateří kašičku, jestliže pocházejí od zdravého včelstva

2. Med musí být vykupován, přeléván, skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro 
po´traviny živočišného původu. Med nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.

3. …
4. Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, v tržnici nebo na tržišti 

přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní 
prodejny na území příslušného okresu, v němž má chovatel trvalý pobyt nebo pobyt, v němž se nachází 
stanoviště včel, která zásobuje přímo konečného spotřebitele se považuje množství nepřevyšující 2 tuny 
ročně.

5. Med prodávaný nebo dodávaný konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 4 nesmí být 
uváděn dále do oběhu.

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů (novelizace zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 
261/2007 Sb.)

§ 10 Ostatní příjmy
3. Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny

a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím 
období 20 000 Kč. Přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého 
nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo.

10. Použitá literatura a zdroje

Při zpracování této práce jsem čerpal informace ze včelařské literatury naučné, odborné i obrazové, ze 
včelařských knih a z učebnice marketingu. Z těchto zdrojů jsem čerpal informace, abych co nejlépe, 
výstižně a pravdivě popsal daný výrobek a jeho kvality. 
Mnoho informací jsem také čerpal z internetových stránek, převážně ze včelařsky orientovanou 
tématikou.
Literatura:
-  Časopis „Včelařství“ ročník 2004-2007,  vydal ČSV Praha
- Časopis „Moderní včelař“ ročník 2005-2007, vydal PSNV CZ České Budějovice
-  Příručka „Odborné včelařské překlady“ ročník 2004-2006, vydal ČSV Praha
-  Příručka včelařství“Med je naše zlato“, vydal SZIF 2006 Praha
- Brožura „Základy včelaření“, vydal Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 2004
-  Brožura „Produkce kvalitního medu 2002“, vydal Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 2002
-  Kniha „Radíme včelařům“, vydal ČSV Praha
- Brožura „Včelí produkty ve výživě člověka a v lékařství“, vydal ČSV – OV Blansko 1991
- Učebnice „Marketing – základy a principy“, Computer press Brno 2003
Internetové stránky - www:
zocsvjimramov.unas.cz ;  soft.cz ;  vcelimed.eu ;  vcelarenihrou.cz
novinky.cz ;  ceskymed.cz ;  sroll.net ;  jsginfomed.cz
vcely.euweb.cz ;  enc.cz ;  beedol.cz

11. Přílohy



20

1. Finanční rozvaha mého hospodářství v roce 2006

Příloha č. 1 - Finanční rozvaha mého hospodářství v roce 2006:

Na včelařském stanovišti ve Věcově mám 16 včelstev. Průměrná statistická produkce medu v ČR na 1 

včelstvo je cca 16 - 20  kg za rok. Cena medu na trhu se pohybuje v rozmezí od 40 do 120 Kč za 1 kg, 

podle druhu a množství prodeje. Budu vycházet z průměru 80 Kč za 1 kg medu. To znamená, že 1 

včelstvo přinese ročně dle státního statistického průměru cca 1 280 Kč. Celé mé hospodářství, které má

16 včelstev, by tedy dle statistického zjištění mělo vynést cca 20 480 Kč. Toto by samozřejmě platilo při 

ideálním snůškovém roce, kdy by všechna včelstva dala medný výnos. Z této průměrné částky je třeba 

odečíst fixní náklady (ty jsou u všech malých provozů podobné a nemění se ) a variabilní náklady 

(vstupní a mzdové  náklady), které je třeba každý rok přepočítat. Můj dlouhodobý průměrný výnos je cca 

20 kg medu z jednoho včelstva a tak budu vycházet z těchto výnosů.

Fixní náklady:

- náklady léčení 1 včelstva = cca 45 Kč = 2,25 Kč na 1 kg medu (formidol 15 Kč, fumigace varidolem 20 

Kč, gabonové pásky 10 Kč = 45 Kč : 20 kg výnos medu = 2,25 Kč)

- nájemné na rok za pozemek 12,50 Kč na 1 včelstvo = 12,50 Kč: 20 kg =0,62 Kč na 1 kg medu  

(nájemné 200 Kč : 16 včelstev = 12,50 Kč)

- cestovné cca 9 Kč na 1 včelstvo = 0,45 Kč na 1 kg (trasa 2 km jedna jízda x cca 12 jízd ročně x sazba 

cestovného cca 6 Kč za km = 144 Kč : 16 včelstev = 9 Kč)

- mzda za čas strávený při ošetřování 1 včelstva  101,30 Kč = 5 Kč na 1 kg medu (vložení podložek a 

odběr měli na vyšetření 10 minut,  3 x kontrola a prohlídka x 8 minut = 24 minut, 3 x rozšiřování x 5 

minut = 15 minut, protirojová kontrola, nebo tvorba oddělků 12 minut, 3 x léčení x 5 minut = 15 minut = 

cca 76 minut na 1 včelstvo za rok x sazba 80 Kč za 1 hod.= 101,30 Kč : 20 kg = 5 Kč)

průměrné fixní náklady celkem činí cca 167,80 Kč na 1 včelstvo a rok : 20 kg výnos = cca 8,39 Kč na 1 

kg medu.

Variabilní náklady:

- náklady na zimní nakrmení 1 včelstva 360 Kč = 18 Kč na 1 kg medu (průměrně 18 kg cukru x 20 Kč = 

360 Kč)

- mzdové náklady za práci = 240 Kč na 1 včelstvo = 12 Kč na 1 kg medu (1 kg medu – odběr a přeprava 

2 minuty, příprava a vytočení 3 minuty, plnění a skladování 1 minuta, označení a ztekucení 1 minuta, 
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distribuce 1 minuta a ostatní manipulace 1 minuta = cca 9 minut x sazba 80 Kč/hodinu = cca 12 Kč x 20 

kg = 240 Kč na 1 včelstvo)

- cestovné 4,50 Kč na 1 včelstvo = 0,22 Kč na 1 kg (trasa 2 km jedna jízda x cca 6 jízd ročně x sazba 

cestovného cca 6 Kč za 1 km = 72 : 16 včelstev = 4,50 Kč)

- obalový materiál cca 180 Kč na 1 včelstvo = 10,50 Kč na 1 kg medu (sklenice 900 g 5,50 Kč, víčko 

sklenice 1,60 Kč, etiketa 1,50 Kč, doprava obalů 0,40 Kč = 9 Kč na 1 kg  x 20 = 180 Kč)

- včelařské pomůcky, vosk, rámky, opravy úlů a zařízení, nákup pomůcek, časopisů a knih, propagace a 

reklama = cca  272 Kč na 1 včelstvo = 15,10 Kč na 1 kg medu (na 1 včelstvo  8 mezistěn cca  70 Kč, 8 ks 

nových rámků = 80 Kč, časopisy a knihy = cca 30 Kč, propagace a reklama = 32 Kč, drobné pomůcky, 

rukavice, drátek, hřebíky a jiné = cca 20 Kč, materiál na opravy 40 Kč = celkem 272 Kč)

- náklady na energie, služby a ost. cca 1,10 Kč na 1 kg = 22 Kč na 1 včelstvo (el. energie 0,40 Kč na 1 

kg, voda 0,20 Kč na 1 kg, mycí a čistící prostředky 0,40 Kč na 1 kg, skládkové 0,10 Kč na 1 kg = celkem 

1,10 Kč)

průměrné variabilní náklady celkem činí 1 078,50 Kč na 1 včelstvo a rok = cca 53,90 Kč na 1 kg medu

Souhrn nákladů:

Fixní náklady 167,80 Kč na 1 včelstvo : 20 kg výnos = 8,39 Kč na 1 kg medu

Variabilní náklady jsou 1 078,50 Kč z 1 včelstva : 20 kg výnos = 53,90 Kč na 1 kg. 

Celkové náklady na 1 včelstvo = 1 246,30 Kč : 20kg = 62,30 Kč na 1 kg medu

Výnosy:

Med prodávám již dlouhodobě za cenu 70 - 90 Kč = průměrně za cenu 80 Kč za 1 kg. Při porovnání mých 

průměrných výnosů, které jsou 20 kg z jednoho včelstva, jsou mé výnosy cca 1 600 Kč z jednoho 

včelstva a náklady jsou cca  1 246,30 Kč.

Do výnosu se ještě připočte dotace od státu na zazimované včelstvo, která činí 150 Kč na jedno včelstvo. 

Z této částky, která se vyplácí přes organizaci, se platí léčivo a svazový časopis. Výnosy celkem 1 750 Kč 

z jednoho včelstva.

Zisk:

Čistý zisk při průměrném výnosu a průměrných cenách by u mého provozu činil v daném roce 1 750 –

1 246,30 = 503,70 Kč z 1 včelstva : 20 kg = 25,20 Kč z 1 kg prodaného medu.
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Tento zisk je třeba z části zpětně použít do modernizace a rozvoje hospodářství a na propagaci výrobku 

(nákup nových úlů a pomůcek, úprava stanoviště a včelínů, a jiné). Z celého stanoviště mám čistý roční 

zisk cca 8 059,20 Kč + - 20 %.

Pokud bychom chtěli provozovat hospodářství jako živnost a na celý úvazek, bylo by třeba  chovat cca 

300 včelstev při průměrném výnosu cca 25 kg medu z jednoho včelstva. Zde by se do variabilních 

nákladů ještě připočetly odvody daní.

Při začátku hospodaření bychom museli ještě připočíst prvotní náklady na pořízení základního vybavení a 

pomůcek. Tento nemalý vklad by se mohl řešit vložením vlastního kapitálu a nebo půjčkou z banky. Ze 

začátku fungování včelařského provozu jsou náklady vždy větší a provoz může být i nějakou dobu 

ztrátový nebo s nepatrným ziskem. Toto se dá zmírnit získáním dotace či podpory, které se již začínají 

v současné době objevovat.


