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souěasného dodržení pravidel oprávnění k oznaěení původu (směrnice Čsv e. 3D0l6) mttže
být označen jako

V 7

CERTIFIKÁI
Tímto potvrzujeme, že pan

Martin Šimek
Bukov 20,270 04 Hořesedly

zaslal do naší laboratoře med výborné kvality, který splňuj e fyzikální a chemické požadavky
svazové normy Českého svazu věelaři é' lllrggg ve zkóušených parametrech. Med má
geografický pťrvod naúzemí České republiky a jebez jakét<oli přímšsi jiného medu.

CESKY MEI)
rok mcdobraní 2019

lokalita: Rakovnicko (Jesenickú pahorkatina), Jesenice u Rakovníka,
dutum uytúčení: 7.7.2 0 1 9

Vzorek medu byl analyzován zkušební laboratoří VÚVč Dolč.l203' akreditovanou
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle ČsN BN ISo/IEC 1',7025:2005

pod ěíslem protokolr'r 254212019 s těmito výsledky:

V Dole, dne 7.8.2019

rt"L?L
ln3. ondřej Procházka

ředitel ústavtt

Vyhláška č.76/2003 Norma český metl Výsledky
rozboru

Obsah vody maximálně20%o maximálně l8 7o 16%

Sacharóza maximálně5%-uvšech
druhů medu

maximálně 57o_uvšech
clruhri medu 0,3 yo

HMF' maximálně 40 mýkg maximálně 20 mýkg 3,4 mglkg
Elektrická
vodivost

květovy: max. 80
medovicový: min.80

květový : max.80
medovicový: min.80 78 mS. m't



Výzkumný ústav včelařský' s.r.o.
Zkušební laboratoř vÚve pot
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#4.
L í2o3

Zákaznk: Martin Šimek
Bukov 20
270 04 Hořesedly

Protokol o zkouškách č. :254212019
Stranaě. l (celkem 1)

l Vyhlaška ( příloha č.l' tabulka 2) stanovtrje i výjimky uvedených limitů
2 HMEHC - Harmonized methods of the European Honey Commission

V Dole, dne 7.8.2019

Ing. CSc.
vedoucí zkušební laboratoře

pouČBnÍ
Zkoušky provedla Zkušební laboratoř č.1203 akreditovaná ČesIcým instifutem pro akeditaci, o.p.s' (Čn) podle ČSN EN IsonEc 11025:2005'
Metody, které laboratoř na žádost zákazníka provedla nad rámec akreditace, jsou označené hvězdičkou. Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený
vzorek (zkoušené vzorky). Hodnota U, tzv. rozšířená kombinovaná nejistota měření, je interval, ve kterém po zahmuti dílčich zdrojů nepřesností s
pravděpodobnosti95 %oleží pravá hodnota měřené veličiny' K hodnotě nejistoty se přihlíží při porovnávánl výsledku zkoušky s normovanými
hodnotami ěi stanovenými limity. V Žádném přÍpadě se protokol nesmí bez písemného souhlasu zkušebni laboratoře reprodukovatjinak než celý.
Protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech' Jeden obdrží zákaznlk, druhý archivuje zkušební laboratoř.

Druh vzorku: med
Počet vzorků: 1 Datum přijetí vzorku: 5.8.2019

Datum provedení zkoušky: 5.-6.8.20 l 9 Obal vzorku:

označení vzorků:

odběr vzorků:

vyhovující

vyhovující

zákaznkemPoznómka:

Popis vzorku: med medovicový z Jesenické pahorkatiny Senzorické hodnocení *

.'ZvláštnÍ označení: Barva: hnědá medová
Konzistence: tekuý med
Vůně : medov á, bez cizich pachtt
Chuť : medov á, b ez cizich příchutí

Chemickým rozborem bylo
nalezeno: U jednotky

Limity:
vyhl.č. 761 03 sb. |/

norml českÚ merl
Identifikace metody

Obsah vody 15,5 * 0,6 % max. 20 / max. 18
SOP CH-o4-VODA
(HMEHC'?- Chapter Determination of
moisture, refractometric method)

obsah sacharózy 0,3 + 0,1 %
květový : max. 5,0
medovicový: max. 5,0

SOP CH_IO_FGS (HMEHC- Chapter
Sugars)

Obsah
hydroxymethylfurfu ralu

3,4 + 0,9 mg/kg max. 40 /max.20 SOP CH_O3_HMFS ft{MEHC- Chapter
Hydroxymethylfurfural)

Elektrická vodivost 78 *11 mS. m-l
květový : max. 80
medovicový: min.80

SOP CH_05 EKON (HMEHC- Chapter
Determination of electrical conductivity )
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Martin Šimet<
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270 04 Hořesedly

Sdělujeme Yám,Že

Vámi zas|artý vzorek medu oznaěený med medovicoqf z Jesenické pahorkatiny

o

L

vyhovuJe

v měřených parametrech dle přiloženého protokolu požadavkům zákona o potravinách
č,. Ircll997 Sb., ve znéni pozdějších předpisů a vyhlášky č,.7612003 Sb., kterou se stanoví

požadavky pro med, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: protolrol č. 2542/20]9

Dne:7.8.2019

fr-ú"?ť,.-
Ing. ondřej Procházka

ředitel ústavu


