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Úvod 
 

Téma absolventské práce Přídatné látky v potravinách pro zvláštní výživu jsem si 

vybrala proto, že během mého dřívějšího studia byl jedním okruhem studia používání 

přídatných látek v potravinách. Přídatné látky představují pro mnohé spotřebitele jedy 

v potravinách. V této práci bych chtěla přídatné látky představit a také uvést na pravou 

míru některé skutečnosti. Zaměřila bych se na potraviny pro zvláštní výživu, které jsou 

k dostání i v lékárnách. 

 

Přídatné látky (aditiva) jsou látky, které se přidávají do potravin záměrně, především 

z technologických důvodů. Pomocí aditivních látek se zvyšuje kvalita potravin - 

prodlužuje se údržnost (trvanlivost), zlepšuje se vůně, chuť, barva, textura, výživová 

hodnota, technologické vlastnosti, atd. 

 

Potraviny pro zvláštní výživu jsou ty, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu 

svým zvláštním složením nebo zvláštním výrobním postupem, a jsou stanovené pro 

výživové účely uvedené ve vyhlášce a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití. 

Mezi potraviny pro zvláštní výživu se řadí tyto kategorie: potraviny pro počáteční a 

pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí, potraviny pro obilnou a ostatní 

výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí, potraviny pro 

nízkoenergetickou výživu určené ke snižování hmotnosti, potraviny pro zvláštní 

lékařské účely, potraviny bez fenylalaninu, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo 

bezlaktózové, potraviny určené pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu. 

 

V teoretické části absolventské práce bude zpracován přehled povolených aditiv, která 

budou stručně charakterizována. Také bude vypracován přehled potravin pro zvláštní 

výživu podle příslušné vyhlášky. 

 

V této práci bude zohledněn i možný vliv aditiv na zdraví konzumentů. Na přítomnost 

jakých aditiv v potravinách pro zvláštní výživu by se mohl farmaceutický asistent 

zaměřit, aby pak mohl upozornit zákazníka na případné účinky. 
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V praktické části budou uvedeny příklady mnou vybraných potravin pro zvláštní výživu, 

do kterých se přidávají aditiva. 
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1 Cíl práce 
 
 

Cílem absolventské práce je zpracovat přehled používaných přídatných látek a na 

příkladech potravin pro zvláštní výživu uvést, které přídatné látky se v nich nacházejí. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Přídatné látky v potravinách 

 

Přídatné látky či potravinová aditiva jsou sloučeniny nebo jejich směsi, které se 

k potravinám přidávají záměrně při výrobě, zpracování, skladování nebo balení za 

účelem zvýšení jejich kvality. Mohou být i přirozenou součástí potraviny. Nepoužívají 

se samostatně jako potravina. Mohou mít, ale i nemusejí mít výživovou hodnotu. 

 

Druh a množství aditivních látek, které se smějí v potravinách vyskytovat, podmínky 

používání a označování jejich přítomnosti na obalech stanovují příslušné legislativní 

materiály. Přítomnost přídatných látek musí být uvedena na obalu celým názvem nebo 

číselným kódem. Uvádějí se v sestupném pořadí podle klesajícího množství, někdy je 

potřeba i uvést údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví člověka. Číselný kód 

zahrnuje velké tiskací písmeno E a trojmístné či čtyřmístné číslo, např. E 100 (označení 

pro kurkumin). U přídatných látek musí být uvedena i kategorie, do které je aditivum 

zařazeno, např. barvivo E 100. [1,9] 

 

Legislativa rozděluje přídatné látky do několika kategorií – antioxidanty, barviva, 

konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřící látky, náhradní sladidla, 

látky zvýrazňující chuť a vůni, zahušťovadla, želírující látky, modifikované škroby, 

emulgátory, nosiče a rozpouštědla, stabilizátory, lešticí a protispékavé látky, balicí 

plyny, propelenty, odpěňovače a pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující 

látky, sekvestranty a látky zlepšující mouku. [5] 

 

Přídatnými látkami dle legislativy nejsou ty, které jsou samy potravinami, dále 

přirozené složky potravin, tekuté přípravky obsahující pektin, dextriny, inulín, 

bílkovinně hydrolyzáty, mléčné proteiny, jedlá sůl aj. [5] 

 

Používání aditivních látek má určitě své výhody. Vzniknou potraviny toxikologicky 

bezpečnější a výživově hodnotnější. Intoxikaci bakteriálního a plísňového původu lze 

zabránit použitím konzervantů, antioxidanty zabrání vzniku potenciálně toxických 
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produktů. Prospěšnost používání aditiv je však vyvážena některými riziky. Rizika 

dlouhodobého používání aditivních látek nejsou doložena, důležité je průběžné 

hodnocení možných rizik s ohledem na nové poznatky. [1] 

 

2.1.1 Látky prodlužující údržnost 

 

Údržnost neboli trvanlivost potravin prodlužují látky antimikrobní (konzervanty) a 

antioxidanty. Antimikrobní látky chrání potraviny tím, že je chrání před 

znehodnocením, které by bylo způsobené nežádoucími mikroorganismy. Jako 

konzervanty se požívají některé organické kyseliny a jejich soli, anorganické kyseliny a 

jejich soli, oxid siřičitý a některé jeho sloučeniny. Konzervační účinky má například i 

sacharóza, chlorid sodný, tyto látky se však mezi aditiva nezařazují. V průmyslu se 

vedle chemických způsobů konzervace zařazují i metody fyzikální. Konzervace teplem 

(pasterace, sterilace), chladem (chlazení, mražení), sušení, radiační záření, působení 

vysokých tlaků. [1,21] 

 

Kyselina benzoová a benzoáty (E 210 – E 213) se používají jako antimykotické činidlo 

v množství 150 – 2000 mg/kg podle druhu potraviny. Sorbová kyselina a sorbáty (E 200 

– E 203) inhibují v množství 200 – 2000 mg/kg plísně, kvasinky a některé bakterie. 

Parabeny (alkylestery kyseliny para-hydroxybenzoové, E 214 – E 219) účinkují proti 

plísním a kvasinkám. Dále se používá např. mravenčí kyselina, octová kyselina, 

propionová kyselina, mléčná kyselina, fumarová kyselina. 

 

Vedle karboxylových kyselin a jejich derivátů se mohou používat další organické 

sloučeniny. K těmto látkám se řadí některá antibiotika, enzym lysozym, bifenyl, 

thiabendazol. Použití antibiotik v potravinách je problematické, nelze totiž použít 

stejné jako v humánní nebo veterinární medicíně. Používají se polypeptidová 

antibiotika baktérií mléčného kvašení nisin a natamycin. Lysozym se používá k ošetření 

mlékárenských výrobků. Bifenyl a jeho deriváty jsou účinné proti plísním, používají se 

k ošetření povrchu citrusového ovoce, thiabendazol k ošetření povrchu banánů. 
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Mezi anorganické sloučeniny, které se používají jako konzervanty, se řadí oxid siřičitý a 

siřičitany (E 220 – E 228), dusitany (E 249 – E 252), kyselina boritá (E 284) a její soli. 

 

Antioxidanty chrání potraviny před znehodnocením tak, že zabraňují oxidaci některých 

složek, a tím prodlužují trvanlivost potravin. Projevy oxidace jsou např. žluknutí tuků a 

barevné změny potravin. Antioxidanty reagují s volnými radikály nebo redukují vzniklé 

hydroperoxidy, váží do komplexů katalyticky působící kovy a eliminují přítomný kyslík. 

Rozeznávají se antioxidanty přírodní a syntetické. Z přírodních jsou povoleny pouze 

tokoferoly (E 306 – E 309). Dále jsou povolené syntetické estery kyseliny gallové (E 310 

– E 312), butylhydroxyanisol (BHA, E 320), butylhydroxytoluen (BHT, E 321), kyselina 

erythorbová (isoaskorbová) a její soli. Antimikrobiální účinky má i oxid siřičitý, který se 

řadí mezi konzervanty. [1,5,21] 

 

2.1.2 Látky upravující aroma 

 

Látky upravující aroma zahrnují vonné a chuťové látky, náhradní sladidla, acidulanty a 

regulátory kyselosti, látky hořké a povzbuzující, intenzifikátory aroma. 

 

Vonné a chuťové látky působí na chuťové a čichové receptory člověka. Udělí potravině 

aroma. Dělí se na přírodní, přírodně identické a umělé aromatické látky. Za aromata se 

nepovažují látky, které mají chuť sladkou, kyselou, hořkou nebo slanou. 

 

Náhradní sladidla jsou definována jako přírodní, syntetické látky identické s přírodními 

a syntetické. Dále mohou být rozdělena na výživová (cukerné alkoholy) a nevýživová 

(ostatní přírodní, modifikované a syntetické látky) náhradní sladidla. Monosacharidy, 

disacharidy a cukerné alkoholy se za aditiva nepovažují. Mezi syntetická nevýživová 

sladidla se řadí acesulfam K (E 950), aspartam (E 951), cyklamáty (E 952), sacharin 

(E 954), sukralóza (E 955). Přírodními nevýživovými sladidly jsou glycyrrhizin (glykosid 

získávaný z oddenku lékořice, Glycyrrhiza glabra), jeho použití jako přídatné látky 

v potravinách není povoleno, dále steviosid (glykosid z listu stévie, Stevia rebaudiana, 

E 960) a thaumatin (peptid z plodů Thaumatococcus danielli, E 957). [1,5,21] 
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Pro kyselou chuť se používají kyseliny organické i anorganické. Mívají i další vlastnosti, 

mohou sloužit jako konzervační prostředky, používají se k aromatizaci, stabilizují barvu, 

modifikují texturu. Regulátory kyselosti (regulátory pH) mění nebo udržují kyselost či 

alkalitu potravin. K tomuto slouží soli kyselin s pufrujícími účinky a alkálie. Aditivy 

používanými v České republice jsou např. uhličitany vápenaté (E 170), octová kyselina 

(E 260), octan draselný (E 261), octan sodný (E 262), kyselina mléčná (E 270), kyselina 

jablečná (E 296), askorbová kyselina (E 300), mléčnany (E 325 – 327), citronany (E 331 

– 333), kyselina vinná (E 334), vinany (E 335 – 337), jablečnany (E 350 – 352), chlorid 

draselný (E 508), kyselina sírová (E 513), sírany (E 514 – 518), hydroxidy (E 534 - 528), 

glukonová kyselina (E 574), glukonany (E 576-578). [1,5,21] 

 

Hořkou chuť vykazují sloučeniny organické i anorganické. Mezi aditivní látky s hořkou 

chutí a povzbuzujícím účinkem patří oktaacetylsacharóza, kofein a chinin, tyto látky 

nemají svůj kód E. 

 

Potenciátory aroma (intenzifikátory aroma) jsou látky, které zvýrazňují či modifikují 

původní aroma některých potravin. V České republice je povolené používání kyseliny 

glutamové (E 620), jejích solí – glutamáty (E 621 – 625), dále purinových 5´-nukleotidů 

IMP (5´-inosinová kyselina, E 630) a GMP (5´-guanylová kyselina, E 626) a jejích solí. 

[1,5,21] 

 

2.1.3 Látky upravující barvu 

 

Jednou z důležitých vlastností potravin je i barva. U spotřebitelů vytváří první dojem a 

také spotřebitel má potraviny spojené s určitou barvou. Barviva obnovují barvu 

ztracenou technologickým procesem, udělují potravinám zbarvení, někdy je určité 

zbarvení nežádoucí, tak se požívají bělidla. 

 

Barviva jsou rozdělena na přírodní, syntetická identická s přírodními a syntetická 

barviva. Syntetická barviva mají intenzivnější barvu než přírodní, stálý odstín, používají 

se i z praktických důvodů, jsou levnější a stabilnější než přírodní barviva. Barviva musí 
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být zdravotně nezávadná, nesmí ovlivňovat jiné organoleptické vlastnosti potravin a 

musí být stálá. 

 

Podle struktury lze rozlišit azobarviva, difenylmethanová, pyrazolonová barviva, 

nitrobarviva, antrachinonová barviva, indigoidní barviva. Dle legislativy jsou jim 

přiřazeny kódy E 100 – E 182. 

 

Bělidla jsou látky, které se využívají k odstranění nežádoucí přirozené barvy potraviny. 

Bělidla mohou nežádoucí barviva redukovat nebo je oxidovat na bezbarvé produkty. 

Mezi látky s redukčními účinky patří oxid siřičitý (E 220) a siřičitany (E221 – 228), které 

jsou i konzervačními prostředky. Oxidační činidla legislativa České republiky 

nepovoluje, řadí se mezi ně sloučeniny s aktivním kyslíkem a sloučeniny s aktivním 

chlorem. [1,5,21] 

 

2.1.4 Látky upravující texturu 

 

Hlavními skupinami látek, které upravují texturu, jsou zahušťovadla a želírující 

prostředky a emulgátory. 

 

Zahušťovadla jsou látky, které v potravinách zvyšují viskozitu, želírující látky vytvářejí 

gely. Do potravin se přidávají kvůli vytvoření a udržení požadované textury. Mezi tyto 

látky se řadí přírodní polysacharidy rostlin (škroby, celulózy, karagenany), mořských řas 

(agar), mikroorganismů (guma gellan) a modifikované polysacharidy. 

 

Emulgátory (E 322 – 495) jsou látky, které jsou povrchově aktivní a umožňují vznik 

emulzí. Jejich molekula obsahuje část lipofilní a část hydrofilní, což umožní tvorbu 

směsi dvou a více nemísitelných složek. Mezi přírodní emulgátory by patřil lecitin, 

jehož hlavním zdrojem je surový sójový olej. [1,2,21] 
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2.1.5 Další aditivní látky 

 

Ve výrobě potravin se používají ještě další skupiny přídatných látek, které lze 

klasifikovat na zpevňující látky, látky umožňující formulaci výrobku, pomocné látky, 

synergisty a potenciátory, propelenty a rozpouštědla. 

 

Zpevňující látky jsou ty, které udržují nebo obnovují texturu potravin, používají se 

hlavně u konzervovaného ovoce a zeleniny, džemů, ale i u sýrů. Tou látkou je chlorid 

vápenatý pro konzervované ovoce a zeleninu, pro ovoce sacharóza. 

 

Do kategorie látek umožňujících formulaci výrobků patří: 

- nosiče aromatických látek (škroby, dextriny, celulózy, oxid křemičitý); 

- plnidla, která zvyšují objem, hmotnost a neovlivňují energetickou výtěžnost 

potraviny (oligosacharidy, polysacharidy); 

- adhezní látky; 

- látky k úpravě povrchu, které chrání povrch potraviny před vzdušnou oxidací, 

zabraňují odpařování vody, vlhnutí, zabezpečují atraktivnost potraviny 

(karnaubský vosk, parafín, kaseináty sodné pro enkapsulaci tuku u náhražek 

mléka); 

- změkčovadla ovlivňují mechanické vlastnosti (monoacylglyceroly, oleje, vosky, 

pryskyřice) a humektanty, které zadržují v potravině vodu (polyoly). 

 

Pomocné látky zahrnují: 

- protispékavé látky, které obalí částice potraviny vrstvou a ta zabrání 

vzájemnému ulpívání (oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý); 

- katalyzátory urychlují chemické reakce; 

- čiřidla se používají u nápojů a odstraňují zákaly (proteiny, polyfenoly – např. 

želatina, tannin, polyvinylpolypyrrolidon, fytová kyselina, bentonit); 

- látky tvořící zákaly se speciálně používají u nealkoholických citrusových nápojů 

a u zmrzliny (rostlinné gumy, bromované rostlinné oleje); 

- stabilizátory disperzí udržují požadované fyzikální vlastnosti u emulzí a jiných 

disperzních systémů (polysacharidy – arabská guma); 
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- pěnotvorné látky jsou látky povrchově aktivní a jejich úkolem je vytvářet 

disperze plynných látek v kapalné nebo tuhé kapalině (oxid dusnatý, oxid 

uhličitý, saponiny); 

- odpěňovače zabraňují tvorbě pěny a snižují pěnění (silikonové oleje, estery 

polyoxyethylensorbitanů); 

- mazadla a uvolňující látky se aplikují na povrch potraviny, do výrobků nebo 

na povrch výrobního zařízení, aby se snížila vzájemná přilnavost jednotlivých 

částí potraviny, lepivost na obaly a výrobní zařízení; 

- sekvestranty či chelatační činidla vytváří komplexy s ionty kovů a tím zabraňují 

autooxidaci, nežádoucím barevným změnám a tvorbě zákalů 

(ethylendiamintetraoctová kysela a její soli, fosfáty); 

- balící plyny vyjma vzduchu vytváří inertní ochrannou atmosféru v obalu (dusík). 

 

Synergisty a potenciátory jsou aditivní látky, které zvyšují účinek jiných aditivních látek, 

zvyšují aktivitu antioxidantů (polyfenoly, citrónová kyselina), emulgátorů (fosfáty), 

aromatických látek (natriumhydrogenglutamát, 5´-nukleotidy). 

 

Propelenty neboli hnací plyny jsou plyny jiné než vzduch a vytlačují potravinu z obalu 

nebo umožňují vznik pěny (oxid dusný, oxid uhličitý, dusík). 

 

Rozpouštědla se používají k extrakci požadovaných látek, jejich rozpouštění a ředění, 

slouží také jako nosiče aromatických látek. Pro extrakci se používá hexan, 

dichlormethan, aceton, trichloretylen. Jako nosiče aromatických látek a jako 

rozpouštědla se používají etanol, monoacyglyceroly, polyoly. [1] 
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2.2 Potraviny pro zvláštní výživu 

2.2.1 Legislativa 

 

Potraviny pro zvláštní výživu jsou ty, které jsou vhodné pro výživové účely uvedené 

ve vyhlášce č. 46/2014 Sb., o potravinách pro zvláštní výživu a způsobu jejich použití, a 

jsou uváděny do oběhu s označením účelu použití. Dále je lze charakterizovat jako 

potraviny, které se odlišují od běžných potravin svým složením nebo zvláštním 

výrobním postupem. Výživové účely se stanovují podle zvláštních nutričních požadavků 

skupin osob, jejichž trávicí proces či látková přeměna je narušená, nebo skupin osob 

majících zvláštní fyziologický stav a které mohou mít specifické výhody z řízené 

spotřeby určitých látek v potravinách, nebo zdravých kojenců a malých dětí. Potraviny 

pro zvláštní výživu musí splňovat obecné požadavky při uvádění do oběhu, tj. zdravotní 

nezávadnost, jakost, označení, a specifické požadavky pro tyto potraviny, tj. smějí být 

uváděné na trh pouze balené, u počáteční kojenecké stravy musí provozovatel 

potravinářského podniku před prvním uvedením na trh zaslat český text označení, 

který bude na obale, na Ministerstvo zdravotnictví ČR a v kopii na Ministerstvo 

zemědělství ČR. [3] 

 

Vyhláška č. 46/2014 Sb., o potravinách pro zvláštní výživu a způsobu jejich použití, 

rozlišuje sedm kategorií potravin pro zvláštní výživu: 

a) potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí,  

b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu 

kojenců a malých dětí, 

c) potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti, 

d) potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

e) potraviny bez fenylalaninu, 

f) potraviny s nízkým obsahem laktózy a bezlaktózové, 

g) potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. 

 

Před 1. únorem 2012 do této kategorie potravin patřily i potraviny bezlepkové, 

potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetiky), potraviny 
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s nízkým obsahem bílkovin a potraviny s nízkým a velmi nízkým obsahem sodíku nebo 

bez sodíku. Dříve také spadaly pod vyhlášku i doplňky stravy. Doplňky stravy se nyní 

řídí vyhláškou č. 352/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. [6,22,24] 

 

Bylo vydáno nařízení 609/2013/EU o potravinách určených pro kojence a malé děti, 

potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci 

hmotnosti a o zrušení směrnice 92/52/EHS, směrnic 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES, 2006/141/ES, směrnice 2009/39/ES a nařízení 41/2009/ES a 

953/2009/ES. Toto nové nařízení nahradí a zruší stávající směrnice a nařízení 

od 20. července 2016. Zpráva ze studie ze dne 29. dubna 2009, kterou vypracovala 

Agra CEAS Consulting ohledně revize směrnice 2009/39/ES, ukazuje, že roste počet 

potravin označených a uváděných na trh jako potraviny určené pro zvláštní výživu, i 

když obdobné potraviny jsou uváděny na trh jako potraviny pro běžnou spotřebu. 

Navíc v jednotlivých členských státech se výrazně liší druhy potravin, které spadají do 

původní uvedené směrnice. Tato situace narušuje fungování vnitřního trhu. 

Potravinami pro sportovce se bude komise dále hlouběji zabývat. [23] 

 

2.2.2 Potraviny pro počáteční a pokračovací výživu a výživu malých dětí 

 

Dle vyhlášky je potravina pro počáteční kojeneckou výživu určena kojencům 

od narození do ukončeného šestého měsíce a odpovídá výživovým požadavkům této 

skupiny kojenců. Potraviny pro pokračovací kojeneckou výživu jsou určené pro kojence 

starší šesti měsíců. 

 

Počáteční kojenecká výživa se vyrábí z bílkovin kravského mléka a kozího, 

hydrolyzovaných bílkovin nebo izolátů sójových bílkovin. Složení počáteční kojenecké 

výživy musí být takové, aby vyžadovalo pouze přidání vody vhodné pro kojence. 

 

Požadavky na složení potravin pro počáteční a pokračovací výživu jsou upraveny 

vyhláškou č. 46/2014 Sb. a jejími přílohami č. 1, 2, 3, 6 a 14. Aditiva povolená pro 
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přípravu těchto potravin jsou stanovena vyhláškou č. 122/2011 Sb. Seznam aditiv 

povolených pro výrobu počáteční a pokračovací kojenecké výživy je uveden v příloze 

č. 1 a příloze č. 2. této práce. [3,6] 

 

2.2.3 Potraviny pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou, určenou 

pro výživu kojenců a malých dětí 

 

Potravinami pro obilnou výživu pro kojence a malé děti jsou: 

- jednoduché obilné výrobky, zejména obilné kaše, které se připravují přidáním 

mléka nebo jiné vhodné tekutiny doporučené výrobcem, 

- obilné výrobky s přidanou potravinou bohatou na bílkoviny, zejména 

obilnomléčné kaše, které se připravují přidáním vody nebo jiné vhodné tekutiny 

doporučené výrobcem, neobsahující bílkoviny, 

- těstoviny, které se konzumují uvařené ve vroucí vodě nebo jiné vhodné 

tekutině doporučené výrobcem, 

- suchary a sušenky, které se konzumují buď přímo nebo po rozmělnění a 

smíchání s vodou, mlékem nebo jinou vhodnou tekutinou doporučenou 

výrobcem. [3,6] 

 

Potravinami pro ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti jsou 

příkrmy nemléčného typu na bázi ovoce, zeleniny nebo masa a možným přídavkem 

cukru a zahrnují: 

- ovocné příkrmy (výživa, přesnídávka, pyré, dezert), 

- ovocné příkrmy s jogurtem, tvarohem, nebo jiným vhodným mléčným 

zakysaným výrobkem, 

- ovocnoobilné příkrmy, 

- ovocnozeleninové příkrmy, 

- zeleninové příkrmy a polévky, 

- masozeleniové příkrmy a polévky, 

- masové příkrmy, 
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- nápoje na ovocném a zeleninovém základě nebo na základě jejich směsi a 

ovocné nebo zeleninové koncentráty. 

 

Obilné a ostatní příkrmy jsou určeny pro výživu zdravých kojenců a zdravých malých 

dětí nebo k přikrmování malých dětí, které jsou převáděné na smíšenou stravu. 

 

Obilné příkrmy se vyrábějí ze surovin, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a 

malých dětí byla prokázána všeobecně uznávanými vědeckými poznatky, s použitím 

vitamínů, minerálních látek a dalších látek uvedených v přílohách č. 7 až č. 10 vyhlášky 

č. 46/2014 Sb. Tyto příkrmy nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, aby 

ohrozila zdraví kojenců a malých dětí. Musí obsahovat přídatné látky stanovené 

vyhláškou, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních 

rozpouštědel při výrobě potravin – vyhláška č. 122/2011 Sb. [3,6] 

 

Pro výrobu potravin pro kojence a malé děti nelze použít sladidla, např. sorbitol, 

manitol, sukralóza, kyselina cyklámová, neohesperidin, aspartam, atd. a ani barviva. [7] 

 

2.2.4 Potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti 

 

Potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování hmotnosti jsou potraviny 

se zvláštním složením, které při použití podle návodu výrobce představují 

- úplnou náhradu celodenní stravy, 

- náhradu jednoho čí více hlavních jídel v rámci celodenní stravy. 

Požadavky na složení potravin pro redukční dietu jsou uvedeny v příloze č. 15 vyhlášky 

č. 46/2014 Sb. [3,6] 
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2.2.5 Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely 

 
Tyto potraviny jsou určené pro částečnou nebo úplnou výživu pacientů s omezenou, 

poškozenou nebo narušenou schopností požívat, trávit, absorbovat, metabolizovat 

nebo vylučovat běžné potraviny, určité výživné látky obsažené v těchto potravinách 

nebo jejich metabolity, nebo pro výživu osob s požadavky na výživu změněnými do té 

míry, že jejich řízené výživy nelze dosáhnout úpravou běžné stravy, využitím jiných 

druhů potravin pro zvláštní výživu ani jejich kombinací. Potraviny pro zvláštní lékařské 

účely mají být podávány pod dohledem lékaře nebo na základě doporučení 

kvalifikované osoby v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. [3,6] 

 

Dietními potravinami pro zvláštní lékařské účely jsou 

- nutričně kompletní potraviny se standardním složením živin, které mohou být 

jediným zdrojem výživy, pokud jsou používány podle návodu výrobce, 

- nutričně kompletní potraviny se složením živin specificky adaptovaným pro 

dané onemocnění, poruchu nebo zdravotní situaci, které mohou být jediným 

zdrojem výživy za předpokladu, že budou používány podle návodu výrobce, 

- nutričně nekompletní potraviny s definovaným složením živin nebo složením 

adaptovaným specificky pro onemocnění, poruchu nebo zdravotní situaci, které 

nejsou vhodné jako jediný zdroj výživy. 

 

Složení dietních potravin pro zvláštní lékařské účely musí odpovídat správným 

zdravotním a výživovým zásadám a jejich použití podle návodu výrobce musí být 

bezpečné a prospěšné a účinné při naplňování zvláštních výživových požadavků osob, 

pro které jsou určeny, a to v souladu s obecně uznávanými vědeckými poznatky. 

Požadavky na složení potravin pro zvláštní lékařské účely jsou uvedeny v příloze č. 16 

Vyhlášky č. 35/2012 Sb. Vitamíny, minerální látky a další látky, které smějí být 

používány v těchto potravinách, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie o 

látkách, které smějí být přidávány do potravin pro zvláštní lékařské účely (Nařízení 

komise (ES) 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou být pro zvláštní 

výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu). [3,6] 
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2.2.6 Potraviny bez fenylalaninu 

 

Potravinami bez fenylalaninu se rozumějí potraviny vyrobené zvláštním 

technologickým postupem tak, aby obsah fenylalaninu nebyl vyšší než 20 mg ve 100 g 

nebo 100 ml ve stavu určeném ke spotřebě. U potravin vyrobených ze surovin 

přirozeně neobsahujících fenylalanin musí být jeho obsah nulový. Potraviny bez 

fenylalaninu jsou určené pro osoby s vrozenou, geneticky podmíněnou poruchou 

metabolismu fenylalaninu. [3,6] 

 

Obrázek 1: Fenylalanin 

[www.cs.wikipedia.org, 10] 

2.2.7 Potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové 

 

Potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové jsou určeny pro osoby 

s poruchami látkové přeměny, potravinovými alergiemi nebo intolerancemi a 

narušenými funkcemi orgánů. 

 

Vyhláška definuje: 

- potraviny s nízkým obsahem laktózy jsou ty, které obsahují nejvýše 1 g laktózy 

ve 100 g nebo 100 ml potravin ve stavu určeném ke spotřebě, 

- potraviny bezlaktózové jsou ty, které obsahují nejvýše 100 mg laktózy ve 100 g 

nebo 100 ml potraviny ve stavu určeném ke spotřebě a ve kterých je 

přítomnost volné galaktózy vyloučena. [3,6] 
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2.2.8 Potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu 

 

Vyhláška rozděluje potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném 

výkonu takto: 

- potraviny zajišťující vyšší přívod energie, které se svým zvláštním složením, 

zvláště vyšším obsahem energetických živin (sacharidů, tuků), zřetelně odlišují 

od potravin pro běžnou spotřebu a které obsahují nutrienty zvyšující využití 

energetických zdrojů (např. vitamin B1, karnitin, chrom a jiné látky s takovým 

účinkem), 

- potraviny podporující tvorbu svalstva, které svým složením, zvláště vysokým 

obsahem bílkovin, peptidů, či esenciálních aminokyselin, jsou vhodné pro tento 

účel nebo které obsahují látky, které tomuto účelu napomáhají, 

- ostatní specifické potraviny určené zejména pro výživu sportovců, 

- nápoje určené pro sportovce, zvláště iontové nápoje, které obsahují látky 

zvyšující tělesný výkon, nebo nápoje, jejichž účelem je náhrada minerálů, 

k jejichž úbytku došlo v důsledku zvýšeného tělesného (sportovního) výkonu, 

které se rozlišují na: 

- isotonické nápoje, jejichž osmolalita je 290 ± 15 miliosmolů v 1 l nápoje 

připraveného ke spotřebě, 

- hypertonické nápoje, jejichž osmolalita činí 340 nebo více miliosmolů v 1 l 

nápoje připraveného ke spotřebě, 

- hypotonické nápoje, jejichž osmolalita činí 250 nebo méně miliosmolů v 1 l 

nápoje připraveného ke spotřebě, 

- ostatní nápoje pro sportovce. 

 

Vitamíny, minerální látky a další látky, které smějí být přidávány do potravin určených 

pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, stanoví přímo použitelný 

předpis Evropské unie o látkách, které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní 

výživu (Nařízení komise (ES) č. 953/2009 ze dne 13. října 2009 o látkách, které mohou 

být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu). [3,6] 
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2.3 Aditiva mající vliv na zdraví 

 

Mezi nejčastěji kladenou otázku v oblasti užívání aditiv asi patří, zda mají nějaký 

nežádoucí vliv na zdraví. Pro každého člověka je zdraví to nejdůležitější, co může mít, a 

při výběru vhodných potravin ho tento fakt nutí být opatrným. 

 

2.3.1 Testování aditiv 

 

Než je povoleno použití přídatné látky v potravinách, musí být tato látka otestována 

na zvířatech. Testy probíhají většinou na hlodavcích. Jedné skupině zvířat se podá 

normální strava bez přidaných aditiv, tato skupina tvoří kontrolní skupinu. Dalším 

skupinám zvířat se podává potrava s různě vysokou koncentrací aditiv. Po určité době 

se vyhodnotí rozdíly mezi kontrolní skupinou a testovanými skupinami, mezi 

hodnocené faktory patří četnost a typ nádorů, přírůstky na váze, změny na vnitřních 

orgánech, úmrtnost, apod. [4] 

 

Při posuzování vlivu přídatných látek na organismus by se mělo brát v úvahu množství 

látky, které je schopno vyvolat nežádoucí reakci. Pro každou látku se tedy stanovuje 

tzv. ADI (Acceptable Daily Intake = přijatelná denní dávka), je to takové množství, které 

by při denní konzumaci po celý život nemělo vést k pozorovatelným zdravotním 

rizikům. Pojem ADI byl vytvořen komisí JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committe on 

Food Additives = Společná expertní komise pro přídatné látky při Organizaci pro výživu 

a zemědělství a při Světové zdravotnické organizaci). ADI může být uděleno dočasně, 

pokud nejsou toxikologické údaje o dané látce úplné. U látek s velmi nízkou toxicitou 

může být přiděleno ADI tzv. bez omezení. [4] 

 

Zde je velkým problémem to, že se aditiva většinou testují na zvířatech. Není snadné 

odhadnout dávku, která by mohla člověku uškodit. Při určování ADI se postupuje tak, 

že množství, které poškozuje pokusná zvířata, se dělí stem pro získání hodnoty ADI. 

Při určování bezpečného množství dané látky se také nepočítá s tím, že se zároveň 
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s danou látkou zkonzumuje řada dalších. Nežádoucí účinky se potom mohou sčítat. 

Některé nežádoucí účinky se na zvířatech nemusí vůbec projevit. [4] 

 

2.3.2 Přecitlivělost na přídatné látky 

 

U některých lidí se po konzumaci potravin obsahujících určitou přídatnou látku dostaví 

nepříjemné nežádoucí reakce, které připomínají alergii. Alergie je definována jako 

reakce způsobená tzv. imunologickým mechanismem, který není většinou u reakce 

na potravinářské přídatné látky prokázán. Nejedná se ani o otravu, protože 

zkonzumované množství určité látky je příliš nízké. Hovoří se tedy o přecitlivělosti 

(hypersenzitivitě) na přídatné látky. Používá se také pojem pseudoalergie nebo 

nesnášenlivost. [4,8] 

 

Řada přídatných látek má velmi podobnou chemickou strukturu jako přirozené složky 

potravin, které vyvolávají pseudoalergické reakce. Mezi lidmi citlivými na některé 

přídatné látky převažují děti, ženy, lidé konzumující velká množství příslušných látek. 

Nesnášenlivostí trpí často astmatici, atopici a lidé trpící chronickou kopřivkou 

(utrikárie, latinsky utricaria). U lidí trpících alergiemi mohou některé přídatné látky 

zhoršit příznaky alergie. Nežádoucí účinky přídatných látek jsou častěji pozorovány 

u dospělých jedinců, což může souviset s tím, že jsou déle vystavování účinku určité 

látky a pak začnou být na ni citliví. [4,8] 

 

Mezi příznaky potravinové nesnášenlivosti patří: 

- kožní projevy (kopřivka, angioedém, ekzém), 

- problémy zažívacího ústrojí (opakované bolesti břicha, nadýmání, průjmy, 

nevolnosti, zvracení), 

- neurologické projevy (bolesti hlavy, malátnost, bolesti svalů, poruchy vidění 

a koncentrace, deprese, poruchy spánku, zvonění v uších, hyperaktivita, aj.), 

- projevy horního respiračního traktu (ucpaný nos, zvýšená produkce hlenů, 

opakované bolesti v krku a zánět dutin, astmatické stavy), 

- reakce anafylaktického typu. 
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Mezi látky, které jsou spojené s alergickými a pseudoalergickými reakcemi patří 

azobarviva, BHA (butylhydroxyanizol), BHT (butylhydroxytoluen) a parabeny, dusitan 

sodný a siřičitany. 

 

Tartrazin (E 102) je citrónově žluté syntetické barvivo, patří mezi azobarviva. Vliv 

tohoto barviva na zdraví člověka je často diskutovaným tématem. Při nadměrné 

konzumaci může vyvolat alergické reakce a astmatické záchvaty. U citlivých osob se 

mohou dostavit potíže – svědící kopřivka, purpura, otoky, rýma, migréna a rozmazané 

vidění. V některých studiích se uvádí, že tyto potíže se mohou dostavit zejména u osob 

citlivých na Aspirin® (kyselina acetylsalicylová) a u alergických astmatiků. Toto barvivo 

je v České republice povoleno k barvení mnoha druhů potravin, např. ochucené 

nealkoholické nápoje, kompoty, cukrovinky, hořčice, potraviny pro zvláštní lékařské 

účely, potraviny určené ke snižování hmotnosti. [2,4] 

 

Obrázek 2: Tartrazin 
[www.cs.wikipedia.org, 11] 

 

Butylhydroxyanisol (BHA, E 320) je látka, která se nejčastěji používá jako antioxidant. 

Zpomaluje žluknutí tuků, olejů a aromat. Podle některých studií může BHA vyvolávat či 

zhoršovat kopřivku a způsobovat další nežádoucí reakce u citlivých jedinců. Ale většina 

studií naznačila, že je tato látka bezpečná pro lidské zdraví. Odborníci ale doporučují 

BHA vynechat z jídelníčku hyperaktivních dětí. V České republice se smí BHA používat 

jako antioxidant v omezené míře a množství například v těchto potravinách – tuky a 

oleje pro smažení, sádlo, lůj, rybí tuk, sypké směsi pro přípravu moučníků, 

dehydrované přípravky pro polévky a vývary, žvýkačky, doplňky stravy, atd. [4,7] 
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Obrázek 3: BHA 
[www.merkmillipore.com, 12] 

 

Butylhydroxytoluen (BHT, E 321) je také jedním z používaných antioxidantů, který 

zpomaluje žluknutí tuků a olejů. Používá se v kombinaci s BHA (E 320) a násobí svojí 

účinnost. Rezidua BHT se hromadí v lidské tukové tkáni. Podle IARC je omezeně 

prokázáno, že by BHT způsoboval rakovinu u zvířat. Ale je doporučeno, aby se citlivé 

osoby vyhýbaly této látce, stejně tak se doporučuje, aby byla vynechána z jídelníčku 

hyperaktivních dětí. V České republice je povoleno ji používat jako antioxidant 

v omezené míře a množství. [4,7] 

 

Obrázek 4: BHT 
[www.merckmillipore.com, 13] 

 

Parabeny (E 214 – E219) jsou konzervanty a řadí se mezi ně ethylparaben (E 214), 

ethylparahydroxybenzoát sodná sůl (E 215), methylparaben (E 218) a 

methylparahydroxybenzoát sodná sůl (E 219). Parabeny mohou u citlivých osob vyvolat 

silné kontaktní dermatitidy, jsou-li přítomny v mastech či kosmetických výrobcích. 

Přítomnost těchto látek v potravinách nezpůsobuje dle studií nežádoucí účinky. 

Parabeny se používají v nezbytném množství nebo omezeném množství k ošetření 

povrchu masných výrobků, do neextrudovaných snacků na bázi obilovin, brambor a 
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ořechů, do cukrovinek s výjimkou čokolády a do doplňků stravy v tekuté formě a 

tekutých stolních sladidel. [4,7] 

 

2.3.3 Přídatné látky a děti 

 

Předpokládá se, že u dětí se mohou nežádoucí účinky přídatných látek projevit nejvíce. 

Děti v poměru ke své váze přijmou více jídla než dospělí a jejich organismus se musí 

vyrovnat s relativně vyššími dávkami přídatných látek. 

 

Zákon o přídatných látkách omezuje přítomnost aditiv pouze v dětské výživě, ale 

nezaměřuje se na potraviny, které jsou převážně konzumovány dětmi (výrobky 

propagovány jako obzvláště vhodné pro děti). Tyto potraviny mohou obsahovat stejná 

aditiva i ve stejném množství jako potraviny určené dospělým. Seznam přídatných 

látek povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin určených pro potraviny 

určené pro zvláštní výživu je uveden v příloze č. 9 k vyhlášce č. 122/2011 Sb. [2,4,7] 

 

2.3.3.1 Dětská hyperaktivita 

 

Hyperaktivita je jedním ze symptomů choroby označované jako ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder). Hyperaktivita se u dětí často projevuje neschopností 

vydržet na jednom místě, děti stále pobíhají, nevydrží na židli, neustále vyrušují a 

excesivně mluví. Dítě je celkově hlučné a patrná je i roztržitost. Děti s touto poruchou 

mají často i další potíže, objevují se u nich ekzémy, alergie a onemocnění dýchacích 

cest. [14] 

 

Spojitost mezi přídatnými látkami a hyperaktivitou popsal již v roce 1973 americký 

pediatr a alergolog Benjamin Feingold. Od té doby vznikla řada studií, ty starší spojitost 

nepotvrdily. V rámci studie provedené na Southampton University na objednávku FSA 

(Food Standards Agency – britský vládní Úřad pro kvalitu potravin) byl zkoumán vliv 

konzumace vybraných barviv v kombinaci s konzervantem benzoanem sodným. 

Výsledky studie, provedené na skupinách tříletých a osmi až devítiletých dětí, 
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naznačují, že směsi těchto látek zvyšují výskyt hyperaktivního chování u dětí. 

[4,15,16,21] 

 

Na základě vědeckých poznatků bylo stanoveno, že potravinářská barviva tartrazin (E 

102), chinolinová žluť XY (E 104), žluť SY (E 110), azorubin (E 122), Ponceau (E 124) a 

červeň Allura AC (E 129) musí být na obale označena textem: „mohou nepříznivě 

ovlivňovat činnost a pozornost dětí.“ [17,21] 

 

Chinolinová žluť (E 104) je syntetické barvivo, které má zelenožlutou barvu. Používá se 

k barvení nealkoholických nápojů, dezertů, žvýkaček, cukrovinek. 

 

Žluť SY (E 110) je žluté až oranžové syntetické azobarvivo. Tato látka může vyvolat 

alergické reakce (vyrážky, otoky, zvracení), kopřivku a astmatické záchvaty u citlivých 

osob. Ve farmaceutickém průmyslu se používá k barvení pilulek. Používá se k barvení 

ochucených nealkoholických nápojů, tekutých doplňků stravy a potravin pro sportovce, 

potravin pro zvláštní lékařské účely, atd. 

 

Azorubin (E 122) je červené syntetické azobarvivo. Je stejně jako ostatní azobarviva 

spojován s dětskou hyperaktivitou. U citlivých jedinců se mohou po požití dostavit 

reakce podobné alergii. 

 

Ponceau 4R (E 124) je syntetické jasně červené azobarvivo. I toto azobarvivo může 

vyvolat alergické a nesnášenlivé reakce zejména u astmatiků a lidí citlivých na kyselinu 

acetylsalicylovou. Látka je spojována s dětskou hyperaktivitou. 

 

Červeň Allura AC (E 129) je červené azobarvivo. Dodává pokrmům nejen barvu, ale i 

ovocnou chuť. Používá se k barvení salámů, moučníků, dezertů, limonád, dále 

v krmivech pro zvířata, v kosmetice, lécích a šampónech. Může způsobovat 

hyperaktivitu u dětí nebo alergické reakce. [4,21] 
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2.3.3.2 Přítomnost uhličitanů 

 

Uhličitany jsou obecně považovány za neškodné. V žaludku však dochází k reakci mezi 

uhličitanem vápenatým (E 170) a žaludeční kyselinou. Při této reakci vzniká plyn oxid 

uhličitý, ten způsobuje nadýmání a střevní obtíže. V České republice je používání 

uhličitanu vápenatého povoleno k barvení potravin v nezbytném množství kromě 

dětské výživy a dalších potravin uvedených v příloze č. 4 vyhlášky 122/2011 Sb. Dále 

smí být používán jako nosič v potravinách vyjma dětské výživy. Uhličitan vápenatý smí 

být použit při výrobě obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti pouze pro 

úpravu pH a v nezbytném množství. Dalším zákonem je povolen jako zdroj vápníku 

do potravin pro děti. Uhličitan vápenatý obsahují některé kojenecké kaše, příkrmy i 

kojenecká mléka. [4,6,7,18] 

 

2.3.4 Další aditiva způsobující zdravotní problémy 

 

Siřičitany (E 221 – E 228) - oxid siřičitý se používá jako konzervační činidlo, zamezuje 

hnědnutí ovoce. Tato látka může vyvolávat přecitlivělost, nežádoucí reakce se mohou 

projevovat zarudnutím a otokem hrdla, svěděním úst a pokožky, průjmy a případně i 

astmatem. [2,4] 

 

Kyselina benzoová a benzoany (E 210 – E 213) – kyselina benzoová patří mezi nejstarší 

a nejpoužívanější chemické konzervanty. Vyskytuje se i v přírodě, např. ve švestkách, 

skořici, brusinkách. Používá se často v kombinaci s kyselinou sorbovou (E 200) 

ke konzervaci džemů, sirupů, sušeného ovoce, náplní do pečiva a hořčice. Některé 

studie naznačují, že u osob, kteří trpí chronickou kopřivkou, benzoany vyvolají či zhorší 

příznaky. U chronických astmatiků jsou popsány případy alergických projevů, které jsou 

způsobené nesnášenlivostí benzoanů. Dále jsou možným faktorem podílejícím se 

na chronické rýmě a existuje podezření, že mají roli při vzniku dětské hyperaktivity. 

[2,4,7] 
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Glutamát sodný (E 621) je látka, která se používá k zvýraznění chuti a její chuť byla 

nazvána umami. Používá se například v masových a zeleninových vývarech, instantních 

polévkách, omáčkách, ochucovadlech a sojových omáčkách. V minulosti panovaly 

obavy z nežádoucích účinků glatamátu sodného na lidský organismus. Jako projevy 

častého užívání byly popsány bolest hlavy, závratě, zvracení, bušení srdce, studený pot, 

zvláště u citlivých osob. Rozsáhlá studie pod záštitou WHO a FAO (1987) závažný vliv 

glutamátu nepotvrdila. Byly pozorovány i případy, kdy došlo k astmatickým záchvatům 

po požití glutamátu. V České republice se smí používat v omezeném množství 

v potravinách obecně s výjimkou potravin uvedených v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 122/2011 

Sb., potravin v příloze č. 3 k vyhlášce č. 122/2011 Sb. a potravin pro zvláštní 

kojeneckou a dětskou výživu. Nyní už neplatí povinnost uvádět na etiketě, že je 

glutamát nevhodný pro děti do tří let. [4,7,19] 

 

Aspartam (E 951) je syntetické sladidlo a látka zvýrazňující aroma. Jedním z produktů 

rozkladu aspartamu je aminokyselina fenylalanin. Jedinci trpící fenylketonurií se musí 

vyhýbat potravinám obsahujícím aspartam. Aspartam zvyšuje chuť k jídlu, i když se 

jedná o nízkokalorické sladidlo, které většina lidí používá ke snižování váhy. Nezávislá 

organizace CSPI (Center for Science in the Public Interest neboli Centrum pro vědu 

sloužící zájmům veřejnosti) doporučuje vyhýbat se této látce, protože aspartam může 

ovlivňovat mozkové funkce a způsobovat změny chování, někteří mohou trpět 

závratěmi, bolestmi hlavy a ženy také menstruačními obtížemi. V České republice se 

smí používat v omezeném množství v různých výrobcích se sníženým obsahem energie 

nebo bez přidaného cukru, také v dietních potravinách pro zvláštní lékařské účely, 

v potravinách pro redukční dietu stanovené vyhláškou č. 46/2014 Sb. [4,7] 

 

Sacharin (E 954) je umělé sladidlo. Už od počátku používání sacharinu v potravinách 

byla zpochybňována jeho bezpečnost. Několik studií spojovalo tuto látku se zvýšeným 

výskytem rakoviny u pokusných zvířat. Avšak studie prováděné s diabetiky, kteří 

konzumují vyšší dávky sacharinu než běžná populace, neprokázaly zvýšený výskyt 

rakoviny. V České republice se smí sacharin používat v omezeném množství v různých 

výrobcích se sníženým obsahem využitelné energie nebo bez přidaného cukru, smí se 

přidávat do stolních sladidel, hořčic i vitamínových přípravků. [4,7] 
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V následující tabulce je uveden přehled několika aditiv, jejichž konzumace je spojována 

s rizikem vzniku intolerance a přecitlivělosti. 

 

Skupina aditiv  Nevhodná aditiva 

Látky 
prodlužující 
údržnost 

Konzervanty E 210 – 219, E 220 – 224, E 226 – 228, E 230 – 
233, E 234, E 235, E 242, E 249, E 250, E 251, E 
252, E 280, E 281- 283 

Antioxidanty E 309, E 310 – 312, E 320, E 321 

Látky upravující 
aroma 

Sladidla E 950, E 951, E 954 

Ochucovadla E 338 – 341, E 450 – 452, E 355 – 357, E 380, E 
385, 
E 507, E 517, E 518, E 524 – 527, E 1505, E 
1518 

Dochucovadla E 620 – 625, E 626 – 629, E 630 – 633, E 634, 
E 635 

Látky upravující 
barvu 

Barviva E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, 
E 127 – 129, E 131 – 133, E 142, E 151, E 154, 
E 155, E 161 g, E 173, E 180 

Látky upravují 
texturu 

Zahušťovadla, 
stabilizátory 

E 405, E 407 a, E 412, E 413, E 414, E 444, E 
445, 
E 1410, E 1412, E 1440, E 1442, E 1450 

Emulgátory E 432 – 436, E 442 

Tabulka č. 1 Seznam nevhodných aditiv [2] 
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3 Praktická část 

 

V praktické části absolventské práce jsem vybrala některé produkty z jednotlivých 

kategorií potravin pro zvláštní výživu. Ve složení těchto výrobků jsem se zaměřila 

převážně na přítomnost aditiv. 

 

3.1 Potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu 

malých dětí 

3.1.1 Vybrané potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu 

 

Pokud dítě nemůže být kojeno, tak je nutné zavést náhradní umělou kojeneckou výživu. 

Od prvního dne života může být dítě krmeno tzv. počátečním mlékem. Aditiva povolená 

při výrobě jsou uvedena v příloze č. 1 této práce. Pokračující mléko je určené pro děti 

od ukončeného šestého měsíce, aditiva povolená při výrobě jsou v příloze č. 2 této 

práce. V nabídce firem nalezneme i mléka od jednoho roku, tzv. batolecí mléka, která 

mají vyšší obsah bílkovin a energie. 

 

Hami® 1 s Optivitalem (Nutricia a.s.) - počáteční mléko 

Složení: demineralizovaná syrovátka (z mléka), rostlinné oleje (palmový, řepkový, 

kokosový, slunečnicový, olej z mikrobiologických zdrojů), laktóza (z mléka), sušené 

odtučněné mléko, galaktoologosacharidy (z mléka) 8,75 %, koncentrát syrovátkové 

bílkoviny (z mléka), fruktoologosacharidy 0,6 %, uhličitan vápenatý, rybí olej, chlorid 

draselný, citronan tridraselný, chlorid hořečnatý, kyselina L-askorbová, cholin chlorid, 

emulgátor (sójový lecitin), taurin, L-askorban sodný, citronan trisodný, síran železnatý, 

DL-alfa-tokoferyl acetát, síran zinečnatý, sodná sůl uridin 5´-monofosfátu, cytidin 5´-

monofosfát, inositol, adenosin 5´-monofosfát, sodná sůl inosin 5´-monofosfát, 

nikotinamid, L-tryptofan, sodná sůl guanosin 5´-monofosfát, D-panthothenát vápenatý, 

kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), síran měďnatý, ratinyl palmitát, DL-

alfa-tokoferol, D-biotin, kyanokobalamin, thiamin, hydrochlorid cholekalciferol, 

pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný, 

fytomenadion. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. 
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Nutrilon™ 1 (Nutricia a.s.) - počáteční mléko 

Složení: demineralizovaná syrovátka (z mléka), rostlinné oleje (palmový, řepkový, 

kokosový, slunečnicový, olej z mikrobiologických zdrojů), laktóza (z mléka), sušené 

odtučněné mléko, galaktoologosacharidy (z mléka) 8,75 %, koncentrát syrovátkové 

bílkoviny (z mléka), fruktoologosacharidy 0,6 %, uhličitan vápenatý, rybí olej, chlorid 

draselný, citronan tridraselný, chlorid hořečnatý, kyselina L-askorbová, cholin chlorid, 

emulgátor (sójový lecitin), taurin, L-askorban sodný, citronan trisodný, síran železnatý, 

DL-alfa-tokoferyl acetát, síran zinečnatý, sodná sůl uridin 5´-monofosfátu, cytidin 5´-

monofosfát, inositol, adenosin 5´-monofosfát, sodná sůl inosin 5´-monofosfát, 

nikotinamid, L-tryptofan, sodná sůl guanosin 5´-monofosfát, D-panthothenát vápenatý, 

kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), síran měďnatý, ratinyl palmitát, DL-

alfa-tokoferol, D-biotin, kyanokobalamin, thiamin, hydrochlorid cholekalciferol, 

pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný, 

fytomenadion. Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. 

 

Nutrilon™ 2 (Nutricia a.s.) - pokračovací mléko 

Složení: laktóza (z mléka), rostlinné oleje (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový, 

olej z mikrobiologických zdrojů), maltodextrin, sušené odtučněné mléko, koncentrát 

syrovátkové bílkoviny (z mléka), galaktoologosacharidy, fruktooligosacharidy, rybí olej, 

taurin, emulgátor sójový lecitin, vitamíny a minerály. 

 

Sunar® complex 1 (HERO Czech s.r.o.) - počáteční mléko 

Složení: sušená demineralizovaná syrovátková bílkovina, rostlinné oleje (obohacené o 

beta-palmitát), sušené polotučné mléko, laktóza, sušené odtučněné mléko, vláknina 

(galaktooligosacharidy), minerální látky, vitamíny, cholin, taurin, nukleotidy (AMP, CMP, 

GMP, IMP, UMP), inositol, L-karnitin, emulgátor: sójový lecitin. 

 

Sunar® complex 2 (HERO Czech s.r.o.) - pokračovací mléko 

Složení: sušené plnotučné mléko, sušená demineralizovaná syrovátková bílkovina, 

rostlinné oleje (obohacené o beta-palmitát), maltodextrin, vláknina 

(galaktoologosacharidy), sušené odtučněné mléko, minerální látky, vitamíny, taurin, 

cholin, emulgátor: sójový lecitin. 

 

BEBA® 1 PRO (Nestlé Česko s.r.o.) - počáteční mléko 

Složení: bílkoviny mléčné syrovátky, rostlinné oleje, laktóza, sušené odtučněné mléko, 

vitamíny a minerály, rybí olej (zdroj LC-PUFA), sójový lecitin, L-fenylalanin, taurin, L-

histidin, inositol, nukleotidy, L-karnitin, bakterie mléčného kvašení (bifidogenní 

kultury). 
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BEBA® 2 PRO (Nestlé Česko s.r.o.) - pokračovací mléko 

Složení: sušené odtučněné mléko a bílkoviny mléčné syrovátky, maltodextrin, směs 

rostlinných olejů, syrovátkový permeát, laktóza, vitamíny a minerály, sójový lecitin, rybí 

olej (zdroj LC-PUFA), bakterie mléčného kvašení (termofilní a bifidogenní kultury). 

 

3.1.2 Zhodnocení 

 
Složení počátečních kojeneckých výživ odpovídá vyhlášce. Složení jednotlivých výrobků 

různých firem se od sebe zvlášť neodlišuje. Množství aditiv povolených k výrobě těchto 

produktů je opravdu malé (viz příloha č. 1). Ze složení jmenovaných produktů je patrné, 

že výrobci používají pouze emulgátor – lecitin (E 322). Lecitin je látka, která se využívá 

jako emulgátor a antioxidant. Ti, kteří jsou alergičtí na sóju nebo se obávají GMO 

(geneticky modifikovaný organismus) surovin, si výrobek se sójovým lecitinem 

pravděpodobně nekoupí. Při výrobě dětské výživy může být tato látka použita 

v omezeném množství. 

 

Složení pokračovacích kojeneckých výživ také odpovídá vyhlášce. I v tomto případě 

výrobci používají jako emulgátor lecitin. Jak je z přehledu patrné, pokračovací mléka 

obsahují navíc maltodextrin, sacharid, který lze do pokračovacích výživ přidávat. 

 

Rodiče se nemusejí vůbec obávat, že by aditiva přítomná v počátečních či 

pokračovacích kojeneckých výživách negativně ovlivnila zdraví jejich dětí. Legislativa je 

poměrně přísná, co se týká přidávání aditiv do kojenecké a počáteční výživy, a výrobci 

aditiva používají minimálně. 

 

3.2 Potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou 

3.2.1 Vybrané potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou 

 

Obilné a ostatní příkrmy jsou určené pro výživu zdravých kojenců a zdravých malých 

dětí nebo k přikrmování malých dětí, které jsou převáděné na smíšenou stravu. 
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Hami® rýžová kaše nemléčná (Nutricia a.s.) 

Složení: rýžová mouka (99,9 %), vitamín B1. 

 

Hami® obilno-nemléčná kaše s jablky a švestkami (Nutricia a.s.) 

Složení: obilné mouky, částečně hydrolyzované (pšenice, rýže, oves, kukuřice, ječmen, 

žito, jáhly) 68,7 %, cukr, jablečné vločky 6 %, maltodextrin, švestkové vločky 2,2 %, 

uhličitan vápenatý, směs vitamínů, difosforečnan železitý, síran zinečnatý. 

 

Hami® meduňkový čaj s jablkem (Nutricia a.s.) – instantní čajový nápoj 

Složení: dextróza, maltodextrin, bylinný extrakt 1,5 % (meduňka, citrónová tráva, 

fenykl, heřmánek, máta, anýz, tymián), ječmenný slad, jablečný prášek, regulátor 

kyselosti (kyselina citrónová), přírodní aroma. 

 

Hami® Safari dětské sušenky (Nutricia a.s.) 

Složení: obilné mouky 60 % (z pšenice, kukuřice, ovsa, ječmene, žita, rýže), sacharóza, 

odtučněné mléko, rostlinný tuk, kypřící látky (uhličitan sodný, uhličitan amonný), 

uhličitan vápenatý, jedlá sůl, aroma (vanilín), dextróza, mléčnan železnatý a vitamíny. 

 

Hami® zelenina s krůtou a rajčaty (Nutricia a.s.) - masozeleninový příkrm 

Složení na 100 g výrobku: mrkev 26 g, brambory 18 g, rajčata 16 g, voda, krůtí maso – 

prsa 10 g, rýže, pórek 2,6 g, celer 2,6 g, řepkový olej 1,8 g, petržel 1,7 g. 

 

3.2.2 Zhodnocení 

 

V této kategorii jsou potraviny téměř prosté přídatných látek, i když legislativa dovoluje 

použít větší množství aditiv při jejich výrobě, než je tomu u potravin pro počáteční a 

pokračovací výživu. Ovocné, zeleninové a masozeleninové příkrmy jsou prosté aditiv, 

jsou sterilované. Obilné příkrmy (kaše) také neobsahují aditiva. V  těchto výrobcích se 

vyskytuje již dříve zmiňovaný uhličitan vápenatý (E 170). V dětské výživě ho lze 

v nezbytném množství použít k úpravě pH, ale také jako zdroj vápníku. Při konzumaci 

vyššího uhličitanu množství může docházet k nadýmání a zácpě. 

 

I v tomto případě se nemusíme nijak zvlášť obávat možných nebezpečí plynoucích 

z konzumace aditiv dětmi. V některých potravinách pro obilnou a ostatní výživu jinou 
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než obilnou jsou aditiva používána, ale jejich výčet a množství je legislativně ošetřen a 

v požitém množství by neměla způsobit vážné nežádoucí účinky. 

 

3.3 Potraviny pro redukční dietu 

3.3.1 Vybrané potraviny pro redukční dietu 

 

Nutričně definované redukční diety snižují riziko dietních chyb při redukční dietě 

v porovnání s režimem, který zahrnuje pouze běžné potraviny, a zvyšují výrazně 

úspěšnost hubnutí. Výrobky nutričně definovaných redukčních diet jsou dostupné 

cestou lékáren či specializovaných lékařských nebo jiných center zabývajících se 

snižováním váhy. 

 

Redita® Diet Shake (Artifex Instant s.r.o.) je redukční bílkovinná dieta v prášku, se 

sladidly. Potravina pro zvláštní výživu, pro nízkoenergetickou výživu určená ke snižování 

hmotnosti, pro přípravu nápoje, jako náhrada jednoho nebo více hlavních jídel. 

Složení: modifikovaný bramborový škrob, sušené mléko odtučněné, sušená syrovátka, 

MTC olej (mastné kyseliny se střední délkou uhlíkatého řetězce), aminokyselina taurin, 

stabilizátory: pektin a guma guar, želírující látka chlorid draselný, protispékavé látky: 

fosforečnan vápenatý a oxid hořečnatý, sladidla: aspartam a acesulfam K, fumaran 

železnatý, emulgátor sójový lecitin, vitamíny A, E, C, Ca-pantotenát, niacin, B1, B2, B6, 

B12, kyselina listová, biotin, antioxidant Origanox, jodid draselný a dále: 

- čokoládová příchuť: kakaový odtučněný prášek, čokoládové a vanilkové aroma; 

- jahodová příchuť: jahodové aroma a barvivo z červené řepy; 

- vanilková příchuť: vanilkové aroma a barvivo beta-karoten. 

 
Guaretta® houbová polévka v prášku (Dr. Staněk spol. s r.o.) je polévka určená pro 

regulaci hmotnosti jako náhrada jednoho či více hlavních jídel v rámci celodenní stravy. 

Složení: Odtučněné sušené mléko, mléčná bílkovina, nudle 13,4 (krupice z pšenice 

Triticum durum, sůl), škrob, sójový olej, inulín, bramborový prášek, zvýrazňovač chuti 

(pšeničná mouka, sója), sůl, maltodextrin, cibulový prášek, sušené houby (1,8 %), 

glutaman sodný, sušený glukózový sirup, koncentrát minerálních látek, modifikovaný 

škrob, petržel (0,3 %), kvasnicový extrakt, hydrolyzovaná rostlinná bílkovina, emulgátor: 

sójový lecitin a mono- a diglyceridy mastných kyselin, sušené byliny, koření (černý 

pepř), vitamínový koncentrát, barvivo: karamel, stabilizátor: terciální fosforečnan 

sodný, látka upravující kyselost: síran sodný, antioxidanty: α-tokoferol, L-

askorbylpalmitát. 
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3.3.2 Zhodnocení 

 

V potravinách pro redukční dietu nalezneme již více přídatných látek. Výrobci již 

používají přírodní barviva. V Redita® diet shake jsou k oslazení použita sladidla 

aspartam a acesulfam K. Aspartam (E 951) je v těle metabolizován na fenylalanin, takže 

nelze tento produkt doporučit jedincům trpícím fenylketonurií, a část se rozkládá na 

metanol, avšak po požití aspartamu v dávce nepřesahující ADI (přijatelná denní dávka) 

nevzroste hladina metanolu v krvi. Dále může aspartam u citlivých jedinců způsobit 

bolesti hlavy, závratě, vyrážky a také zvyšuje chuť k jídlu, i když se jedná o nízkokalorické 

sladidlo, které většina lidí používá ke snižování nadváhy. Protispékavá látka fosforečnan 

vápenatý (E 341) se považuje za bezpečnou přídatnou látku, vysoké dávky fosforečnanu 

mohou narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle a zapříčinit nedostatek 

vápníku, a tím i úbytek kostní hmoty. Oxid hořečnatý (E 530) slouží jako protispékavá 

látka, která se považuje za bezpečnou přídatnou látku, obsah hořčíku by měli sledovat 

lidé s nemocnými ledvinami. Ve vysokých dávkách může guma guar (E 412) způsobit 

střevní obtíže (nadýmání, větry). Pektin (E 440) je přirozenou složkou lidské potravy, 

považuje se za bezpečnou, ve vysokých dávkách také způsobuje přechodné nadýmání či 

střevní potíže. Chlorid draselný (E 508) v používaných dávkách nepůsobí žádné 

zdravotní problémy. Avšak vysoké dávky chloridu draselného mohou u citlivých osob 

vyvolat tzv. hyperkalemii, srdeční arytmii či nevolnost. 

Houbová polévka Guaretta® obsahuje zvýrazňovač chuti glutaman sodný (E 621), díky 

tomuto ochucovadlu mohou výrobci snížit obsah nákladných přírodních látek. 

Glutaman sodný může zvýšit příjem sodíku do organismu, proto by si na jeho 

přítomnost v potravinách měli dát pozor lidé na nízkosodíkové dietě, lidé s hypertenzí. 

Opatrní by měli být i lidé s astmatem. Tato polévka obsahuje dále kvasnicový extrakt a 

hydrolyzovanou bílkovinu, v jejichž složení se nachází také kyselina glutamová. 

 

3.4 Potraviny pro zvláštní lékařské účely 

3.5.1 Vybrané potraviny pro zvláštní lékařské účely 

 

Elotrans® (STADA PHARMA CZ, s.r.o.) je dietní potravina určená k rehydrataci 

(zavodnění) při průjmových onemocněních. Slouží k přípravě roztoku solí a glukózy 
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pro doplnění iontů v organismu. Určená pro dospělé a děti od 3 let. 

Složení: 1 sáček po 6,03 g obsahuje 4 g glukózy, 0,7 g chloridu sodného, 0,59 g 

dihydrátu citronanu sodného, 0,3 g chloridu draselného. Další složky jsou sacharin 

sodný, kyselina jablečná, čajové aroma, citrónové aroma, sušené barvivo (E 150). 

 

VODNÍČEK® Baby (STADA PHARMA CZ, s.r.o.) je dietní potravina určená k rehydrataci 

kojenců od ukončeného 1. týdne a malých dětí. 

Složení: 1 sáček po 4,9 g obsahuje 3,56 g monohydrátu glukózy, 0,53 g 

hydrogencitronanu disodného, 0,47 g chloridu sodného, 0,3 g chloridu draselného a 

vysoce disperzní oxid křemičitý. 

 

VODNÍČEK® jahoda (STADA PHARMA CZ, s.r.o.) je dietní potravina určená k rehydrataci 

dětí od 3 let a dospělých. 

Složení: 1 sáček po 5,2 g obsahuje 3,56 g monohydrátu glukózy, 0,53 g 

hydrogencitronanu disodného, 0,47 g chloridu sodného, 0,3 g chloridu draselného a 

dalšími složkami jsou vysoce disperzní oxid křemičitý, kyselina jablečná, jahodové 

aroma, sušená šťáva z červené řepy, aspartam. 

 

Rehydratační výživa HiPP ORS 200 (prodávající HiPP Czech, s.r.o.) je dietní potravina 

pro zvláštní lékařské účely připravená k přímé spotřebě. HiPP ORS je určen k léčbě 

průjmových onemocnění u kojenců od ukončeného 4. měsíce a u starších dětí. Výrobek 

slouží k perorálnímu doplnění vody a minerálních látek. 

ORS 200 Mrkvovo-rýžový odvar (HiPP Czech s.r.o.) 

Složení: pitná voda, mrkev (26 %), rýže (2 %), glukózový sirup, jedlá sůl s jódem, 

citronan sodný, citronan draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. 

ORS 200 Jablko (HiPP Czech s.r.o.) 

Složení: pitná voda, jablečná šťáva (16 %), maltodextrin, jedlá sůl s jódem, citronan 

draselný, regulátor kyselosti: kyselina citrónová. 

 

Pro výživu nemocných, kteří trpí nechutenstvím, nebo odmítají přijmout dostatečné 

množství stravy, vyrábí firma Nutricia, a.s. potravinu pro zvláštní lékařské účely 

Nutridrink®. Existuje 8 řad nápojů Nutridrink® ve 14 různých příchutích. Jednotlivé řady 

se dělí na nutričně kompletní (lze jimi plně nahradit stravu) a nutričně nekompletní (lze 

jimi stravu doplnit) a také se dělí podle vhodností pro různé typy onemocnění. 
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Nutridrink® s příchutí tropického ovoce (Nutricia a.s.) 

Složení: voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, sacharóza, rostlinné oleje, aroma, 

emulgátor (sójový lecitin), regulátor kyselosti (kyselina citrónová), citronan tridraselný, 

chlorid hořečnatý, hydroxid vápenatý, cholin chlorid, karotenoidy ((obsahuje sóju) beta-

karoten, lutein, lykopen), L-askorban sodný, fosforečnan vápenatý, hydroxid draselný, 

mléčnan železnatý, síran zinečnatý, barvivo (kurkumin), hydroxid hořečnatý, 

nikotinamid, retinyl acetát, glukonan měďnatý, DL-alfa-tokoferyl acetát, seleničitan 

sodný, síran manganatý, D-pantothenát vápenatý, chlorid chromitý, D-biotin, 

cholekalciferol, thiamin hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutamová, pyridoxin 

hydrochlorid, kyanokobalamin, molybdenan sodný, fluorid sodný, riboflavin, jodid 

draselný, fytomenadion. 

 

3.4.2 Zhodnocení 

 

Je patrné, že rehydratační nápoje mimo látek doplňujících v organismu potřebné ionty, 

obsahují i další aditiva, např. barviva. Barvivo karamel (E 150) se považuje za bezpečné, 

ale HACSG (The Hyperactive Children Support Group) spojuje karamel s dětskou 

hyperaktivitou. Dále jsou do nich přidávána sladidla aspartam (E 951) a sacharin (E 

954). Aspartam je nevhodný pro fenylketonuriky, dále má vliv na poruchy chování 

u dětí. Obecně se dětem konzumace těchto sladidel nedoporučuje, ale jejich používání 

je zakázáno pouze u potravin pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí. A na trhu lze 

najít variantu bez náhradních sladidel, např. výrobky HiPP ORS 200 nebo Kulíšek® 

(Goldim spol. s r.o.). Do nápojů Nutridrink® i do rehydratačních nápojů HiPP ORS 200 je 

přidávána kyselina citrónová (E 330), tato látka může ve vysokých dávkách 

při nedostatku vitamínu D bránit vstřebávání vápníku, který se z těla vylučuje jako 

citronan vápenatý. Dále je přítomno barvivo kurkumin (E 100), jedná se o přírodní 

barvivo a na pokusných zvířatech vykazuje protinádorové a protizánětlivé účinky a 

snižuje hladinu cholesterolu. 

 

3.5 Potraviny bez fenylalaninu 

3.5.1 Vybrané potraviny bez fenylalaninu 

 

Potraviny bez fenylalaninu jsou určeny osobám s vrozenou, geneticky podmíněnou 

poruchou metabolismu fenylalaninu a musí být vyrobeny speciálním technologickým 
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postupem, při němž je dodržen limit pro maximální obsah fenylalaninu. Potraviny pro 

PKU (fenylketonurie) dietu nejsou běžně dostupné v maloobchodní síti. Výrobky je 

možné zakoupit prostřednictvím internetového obchodu, některé i v prodejnách zdravé 

výživy nebo je lze objednat v lékárnách. 

Finax – bezlepková směs nízkobílkovinná bez mléka (Finax AB) je univerzální směs na 

výrobu chleba a pečiva. 

Složení: pšeničný škrob, oligofruktóza, zahušťovadlo: guma guar, vitamíny a železo. 

Obsah fenylalaninu méně než 5 mg/100 g směsi. 

 

Firma Milupa Metabolics Manufacturing Ltd. má sortiment výrobků pro PKU dietu. 

Patří mezi ně např. Milupa PKU 1, Milupa PKU 2, Milupa PKU 2 Shake jahoda, atd. Tyto 

potraviny jsou však zařazené mezi potraviny pro zvláštní lékařské účely. 

PKU Lophlex® Sensation Mix ovoce (SHS International Ltd.) je nutričně nekompletní 

polotuhá náhrada bílkovin bez fenylalaninu, s cukrem a sladidlem, určená k dietnímu 

postupu při fenylketonurii. Tato potravina je zařazená mezi potraviny pro zvláštní 

lékařské účely. 

Složení: jablečná šťáva z koncentrátu (43,4 %), cukr, voda, hroznová šťáva z koncentrátu 

(8,8 %), šťáva z černého rybízu z koncentrátu (3,1 %), L-leucin, L-prolin, L-arginin, glycin, 

L-tyrosin, L-lysin acetát, látka zvýrazňující chuť (E 330), L-valin, kyselina L-asparagová, L-

isoleucin, hydrogenfosforečnan vápenatý, L-alanin, stabilizátory (E 440, E 412, E 415), L-

serin, L-threonin, bezinková šťáva z koncentrátu (0,8 %), L-histidin, L-lysin, L-aspartát, 

maltodextrin, octan hořečnatý, L-cystin, bitartát cholinu, L-tryptofan, olej 

z jednobuněčných rostlin s vysokým obsahem kyseliny dokosahexanové, L-methionin-

N-acetát, sušený glukózový sirup, kyselina L-askorbová, přírodní aroma, taurin, L-

methionin, konzervanty (E 202, E 211), M-inositol, sladidlo (sukralóza), mléčnan 

železnatý, L-karnitin, síran zinečnatý, nikotinamid, barvivo (E 120), DL-alfa-

tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, síran měďnatý, thiamin 

hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, retinylpalmitát, riboflavin, antioxidanty (E 304, E 

306), kyselina pteroylmonoglutamová, jodid draselný, molybdenan sodný, D-biotin, 

seleničitan sodný, chlorid chromitý, vitamín K1, vitamín D3, kyanokobalamin. 

 

3.5.2 Zhodnocení 

 

Je zajímavé, že na výrobku PKU Lophlex® Sensation jsou na etiketě uvedeny aditivní 

látky pod svým E-kódem, samozřejmě je na každém výrobci, zda přídatnou látku uvede 
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pod jejím názvem nebo pod E-kódem. Kyselina citrónová (E 330) patří mezi bezpečné 

látky, pouze při konzumaci vysokých dávek může při nedostatku vitamínu D bránit 

vstřebávání vápníku. Stabilizátory guma guar (E 412), xanthan (E 415) a pektin (E 440) 

mohou ve vysokých dávkách způsobit střevní potíže, např. nadýmání. Dále jsou 

do výrobku přidávány konzervanty sorban draselný (E 202) a benzoan draselný (E 212). 

Sorban v potravinách nezpůsobuje žádné nežádoucí reakce, pouze při styku potraviny 

s pokožkou by se mohla u citlivých jedinců objevit kopřivka. Při konzumaci benzoanů 

osobami s chronickou kopřivkou může dojít ke zhoršení příznaků. Košenila (E 120) je 

přírodní barvivo, které u citlivých jedinců může způsobit alergické reakce, mohou 

vyvolat astmatický záchvat a je také spojována s dětskou hyperaktivitou. Použité 

antioxidanty estery mastných kyselin askorbové kyseliny (E 304) a přírodní extrakt 

s vysokým obsahem tokoferolů (E 306) jsou přirozenou součástí lidské potravy a 

považují se tedy za bezpečné látky. 

 

3.6 Potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové 

3.6.1 Vybrané bezlaktózové potraviny 

 

Výrobky bez obsahu laktózy lze v České republice zakoupit v prodejnách zdravé výživy, 

v obchodních řetězcích či prostřednictvím internetového obchodu. V lékárnách jsou 

například dostupná speciální mléka, dále lze zakoupit nemléčné kaše při alergii 

na mléko a intoleranci laktózy, které však svým složením spadají do kategorie potravin 

pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí, nebo různé obilné nápoje. 

 

BEBA® AL 110® Lactose free (Nestlé Česko s.r.o.) je nutričně kompletní výživa pro 

dlouhodobé užívání při laktózové intoleranci a realimentaci po průjmech. Je to instantní 

dietní přípravek kojenecké výživy pro zvláštní lékařské účely. Přípravek je vhodný 

od narození. 

Složení (v suchém stavu): glukózový sirup, směs rostlinných olejů, bílkoviny mléčné 

syrovátky, mléčná bílkovina kasein, citronan vápenatý, emulgátor (sójový lecitin), 

maltodextrin, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, rostlinné oleje (zdroj LC-PUFA), 

fosforečnan vápenatý, askorban sodný, taurin, dvojvinan cholinu, síran železnatý, 

bakterie mléčného kvašení, směs nukleotidů, myo inositol, síran zinečnatý, L-karnitin, 

D-pantothenát vápenatý, DL-alfa-tokoferolacetát, retinylacetát, síran měďnatý, thiamin 
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mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, jodid draselný, 

kyselina listová, fylochinon, biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin, selenan sodný. 

 

Topnatur - Oves milk plus (ASP Czech s.r.o.) je rostlinný produkt připravený z tepelně 

upravené ovesné mouky, obohacený inulínem a se sníženým glykemickým indexem. Je 

to nápoj v prášku vhodný pro osoby alergické na laktózu. 

Složení: glukózový sirup, částečně hydrogenovaný rostlinný tuk, ovesná mouka (jemně 

mletá a zpracovaná v páře) 20 %, fruktóza, inulín 3 %, estery mastných kyselin 

(emulgátor), fosforečnan draselný (stabilizátor), fosforečnan vápenatý, sůl, oxid 

křemičitý (látka protispékavá). 

 

Zajíc® pohankový nápoj (Mogador s.r.o.) je výrobek na bázi tepelně upravené pohanky. 

Pohankový nápoj je vhodný pro široký okruh veřejnosti k běžnému pití i pro osoby 

s bezlepkovou a bezlaktózovou dietou. 

Složení: kukuřičný sirup sušený, ztužený rostlinný olej, pohanková mouka 7 %, sladidlo 

maltitol, regulátor kyselosti fosforečnan draselný, emulgátor E 471 (mono- a diglyceridy 

mastných kyselin), kaseinát sodný, protispékavá látka oxid křemičitý, jedlá sůl, 

stabilizátor karagenan, aroma, barvivo karoteny. 

 

3.6.2 Zhodnocení 

 

Výživa BEBA® AL 110® lactose free obsahuje emulgátor lecitin (E 322), je to zdraví 

neškodná látka, nevhodná pro alergiky na sóju. V nápoji Oves milk plus jsou jako 

emulgátor použity mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471), tyto látky jsou 

přirozenou složkou potravy a nejsou známy žádné nežádoucí účinky, kromě možného 

zvýšení příjmu nasycených mastných kyselin, které zvyšují hladinu cholesterolu. 

Stabilizátor fosforečnan draselný (E 340) nemá nežádoucí účinky, avšak zvýšený příjem 

fosforečnanů může narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem a také dodávají 

do organismu draslík. Oxid křemičitý (E 551) se považuje za bezpečnou přídatnou látku. 

Nápoj Zajíc® obsahuje náhradní sladidlo maltitol (E 965), které při nadměrné 

konzumaci může vyvolat projímavé účinky či nadýmání. Stabilizátor karagenan (E 407) 

je v malých množstvích bezpečný, ve velkých dávkách může způsobit střevní potíže. A 

barviva karoteny (E 160a) jsou přírodní oranžově žlutá barviva a v používaných 

množstvích jsou bezpečná. 
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3.7 Potraviny určené pro sportovce 

3.7.1 Vybrané potraviny určené pro sportovce 

 

Potraviny určené pro sportovce a osoby se zvýšeným tělesným výkonem lze zakoupit 

prostřednictvím internetových obchodů, v posilovnách, fitness centrech a část 

sortimentu nabízejí také lékárny. Tato skupina potravin pro sportovce je velmi 

rozmanitá svou formou, účelem použití a složením svých účinných látek. Nejčastěji se 

lze setkat s výrobky ve formě prášků, které je nutné ke konečné spotřebě připravit 

smícháním s vodou či jiným vhodným nápojem. Dále jsou za typické zástupce 

považovány proteinové tyčinky, gely a další formy výrobků, např. tablety a kapsle. 

 

IsoGEL® Carbo smart snack (Amix® Nutrition) je energetický gel vyrobený z mimořádně 

koncentrovaného komplexu kvalitních sacharidů s rychlým nástupem účinku a 

následným pozvolným přísunem energie. 

Složení: čištěná voda, glukóza, fruktóza, maltodextrin, palatinóza, Vitargo®, stabilizátor: 

karboxymethylcelulóza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, 

aroma, konzervační látky: sorban draselný a benzoan sodný, chlorid sodný, barviva: 

azorubin, brilantní modř (příchuť modré hrozny), karoten, apo-karotenal (příchuť 

pomeranč), tartrazin (příchuť citron-limetka), tartrazin, brilantní modř (příchuť zelené 

jablko). 

 

WheyPro Elite 65 (Amix® Nutrition) je protein vyznačující se delikátní a krémovou chutí 

a ideálním aminokyselinovým spektrem, přispívá k udržení a růstu svalové hmoty. 

Složení: WheyPro Elite 65 Protein Complex (za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný 

koncentrát, syrovátkový bílkovinný izolát CFM s bílkovinnými frakcemi, aminokyseliny 

derivované z hovězí bílkoviny, peptidy hydrolyzovaného kaseinu), kakaový prášek (jen u 

příchutě čokoláda), maltodextrin, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: 

sójový lecitin, aroma, barvivo kurkumín (u příchutě banán), extrakt z červené řepy (u 

příchutě jahoda), tartrazin a patentní modř (u příchutě jablko-skořice), multienzymový 

komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), 

sladidla: sukralóza (Splenda®) a acesulfam K. 
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Long Energy Endurance příchuť krvavý pomeranč (Isostar®) je přípravek pro výrobu 

vysoce energetického isotonického nápoje. 

Složení: maltodextrin, cukr, barviva: červená řepa a beta karoten, okyselovač: kyselina 

citrónová, ochucovadlo: citran sodný, kuchyňská sůl, vitamíny C, E a B1. 

 

Hydrate & Performe příchuť pomeranč (Isostar®) je isotonická prášková nápojová směs 

pro fyzické aktivity vyžadující přísun tekutin a pro sportovce. 

Složení: sacharóza, glukózový sirup, okyselovač: kyselina citrónová, citran sodný, 

maltodextrin, přírodní pomerančové aroma s dalšími přírodními ochucovadly, 

fosforečnan vápenatý, uhličitan hořečnatý, kuchyňská sůl, chlorid draselný, antioxidant: 

kyselina askorbová, barvivo: beta karoten, vitamín B1. 

 

3.7.2 Zhodnocení 

 

V potravinách určených pro sportovce nacházíme přidaná diskutabilní sladidla – 

acesulfam K (E 950), dále i barviva – tartrazin (E 102), azorubin (E 122). V přípravku 

IsoGel® jsou jako konzervační látky použité sorban draselný (E 202) a benzoan sodný (E 

211), sorbany používané v potravinách nezpůsobují alergické reakce, ale při aplikaci 

na pokožku (kosmetické přípravky) způsobí podráždění pokožky a sliznic. Benzoany 

mohou u citlivých jedinců s chronickou kopřivkou zhoršit příznaky, spustit astmatický 

záchvat a podílet se na chronické rýmě (rhinitis). V této řadě výrobků se používají 

umělá barviva azorubin (E 122), tartrazin (E 102), brilantní modř (E 133), které jsou 

považovány za jednu z možných příčin hyperaktivity u dětí, dále způsobují u citlivých 

jedinců různé projevy alergie. U přípravků Whey ProElite 65 jsou v jednotlivých 

příchutích používána barviva přírodní nebo umělá. Sladidlo sukralóza (E 955) patří 

k nejméně kontroverzním nízkokalorickým sladidlům, existuje však spojení mezi 

záchvaty migrény a konzumací této látky. Je patrné, že mezi potravinami určenými 

pro sportovce si lze vybrat ty, které obsahují minimum přídatných látek, jsou obarvené 

přírodními barvivy a neobsahují umělá sladidla. 
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4 Diskuze 

 

Při vyhledávání informací k absolventské práci jsem zjistila, že se v poslední době 

o přítomnost přídatných látek v potravinách zajímá stále více konzumentů, zajímá je 

například, jestli některé z nich nemají negativní dopad na jejich organismus. Na tuto 

otázku se hledá těžko odpověď. Studie se zabývají jednotlivými aditivy a nestudují vliv 

kombinace aditiv nebo kombinaci aditiv s různými potravinami. Na základě studií 

povolená aditiva neovlivňují výrazně zdraví konzumenta, ale lze předpokládat, že když 

jich během dne zkonzumuje více, jejich negativní efekty se mohou sčítat. 

 

V teoretické části jsem představila aditiva, která lze používat v České republice, a 

potraviny pro zvláštní výživu. Dále jsem se zaměřila na aditiva, která mají vliv na zdraví. 

Konzumace některých aditiv je spojována především s přecitlivělostí a alergickými 

projevy. Mezi aditiva s alergickými reakcemi patří azobarviva, konzervanty BHA, BHT, 

parabeny, kyselina benzoová a benzoany. Dalšími aditivy s nežádoucími účinky jsou 

zvýrazňovač chuti a vůně glutamát sodný a sladidla aspartam a sacharin. Těmto 

přídatným látkám by se měli vyvarovat především astmatici, ekzematici a lidé s atopií 

(zvláště děti). Syntetická barviva tartrazin, chinolinová žluť, žluť SY, azorubin, ponceau 

4R a červeň Allura AC jsou spojována s dětskou hyperaktivitou, tato barviva se přidávají 

do žvýkaček, cukrovinek, instantních a nealkoholických nápojů, a proto by se především 

na jejich přítomnost měli zaměřit rodiče, kteří tyto potraviny dětem kupují. Umělá 

sladidla sacharin, acesulfam K a aspartam jsou nevhodná pro děti, nemocné a starší 

lidi, aspartam je nevhodný pro nemocné fenylketonurií. Bývají součástí nealkoholických 

nápojů, žvýkaček. Tato sladidla by měla být užívaná pouze diabetiky, pro které byla 

původně určená. [4,25,26]  

 

V praktické části absolventské práce jsem se zaměřila na výskyt aditiv v potravinách pro 

zvláštní výživu. Tyto potraviny lze mj. zakoupit v lékárnách, tak mne zajímalo, zda je 

přidávání aditiv do této skupiny potravin ošetřeno zákonem nebo vyhláškou a jestli 
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aditiva vůbec výrobci přidávají. Z jednotlivých kategorií potravin pro zvláštní výživu 

jsem vybrala některé produkty. U těchto produktů jsem zjišťovala přítomnost aditiv 

s možnými nežádoucími účinky a zhodnotila vliv ostatních aditiv na zdraví. 

 

Počet povolených aditiv je omezený hlavně u potravin pro počáteční a pokračovací 

výživu kojenců a malých dětí a u potravin pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou 

pro výživu kojenců a malých dětí. Výrobci do těchto potravin přidávají aditiva 

minimálně. Nesmějí se používat barviva a umělá sladidla. [7] 

 

Barviva povolená k obarvování potravin jsou stanovena vyhláškou. Barva potraviny 

hraje určitě důležitou roli, protože zákazníka na první pohled zaujme barva. 

V potravinách pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí nelze barviva použít. U potravin 

pro zvláštní lékařské účely, potravin určených ke snižování hmotnosti a potravin 

určených pro sportovce je vyhláškou stanoveno nejvyšší povolené množství některých 

barviv. Na etiketách si lze všimnout, že výrobci více používají přírodní barviva než 

diskutabilní syntetická barviva. 

 

V potravinách pro zvláštní výživu se používají také konzervanty (sorbany a benzoany), 

kterým by se měli vyhýbat lidé s alergiemi, kopřivkou, jelikož mohou zhoršit jejich 

příznaky. 

 

Zarazilo mne, že do polévky Guaretta® se přidává glutamát sodný. Ve složení polévky je 

uvedená i sůl (NaCl), obojí slouží jako dochucovadlo a obojí také přispívá ke zvýšení 

obsahu sodíku v organismu, proto by měli konzumaci této polévky určitě s lékařem 

konzultovat osoby užívající antihypertenziva (na obale je toto tvrzení uvedeno). 

 

Také umělá sladidla se přidávají do potravin pro zvláštní výživu, především do potravin 

určených ke snižování hmotnosti a do potravin určených pro sportovce. Osoby trpící 

fenylketonurií je třeba vždy informovat, že se mají vyhýbat sladidlu aspartam (E 951), 
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protože se metabolizuje na fenylalanin. Množství některých sladidel je vyhláškou 

omezeno. Zajímavé je, že v rehydratačních nápojích firmy STADA®, určených pro 

dospělé a děti od 3 let, jsou umělá sladidla, i když se jejich konzumace dětem 

nedoporučuje. Tento druh potraviny pro zvláštní lékařské účely však nekonzumují děti 

každý den, a tak se není nutné obávat negativního dopadu na zdraví. 

 

Při zkoumání složení výrobků na etiketách jsem si všimla, že většina výrobců uvádí 

přídatnou látku pod jejím názvem. Minimálně používají k označení aditiva jeho E-kód, 

označí jej jeho chemickým názvem. Dle mého názoru to souvisí s tím, že nechtějí mezi 

konzumenty vyvolat paniku, že je jejich výrobek plný „éček“. Většina populace názvům 

nerozumí a zůstane klidnou, když neuvidí kód E, případně si je nedá do souvislosti. 

 

Jelikož stále stoupá zájem lidí o aditiva, zaměřila jsem se na potraviny pro zvláštní 

lékařské účely, které jsou k dostání i v lékárnách. Farmaceutický asistent tak může 

poradit pacientům s fenylketonurií, rodičům malých dětí, lidem s ekzémy, astmatem, 

alergiemi a i dalším s výběrem vhodného výrobku. Může je upozornit na aditiva, která 

jsou pro ně nevhodná, a na jejichž přítomnost je vhodné se zaměřit i při čtení etiket 

ostatních potravin a výrobků. 

 

V úvodu absolventské práce jsem představila aditiva, dále jsem charakterizovala 

potraviny pro zvláštní účely a v praktické části jsem se zaměřila na přítomnost aditiv 

v těchto potravinách. Cíl práce byl splněn. 
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Závěr 

 

Nároky spotřebitelů na potraviny neustále stoupají, vyžadují delší trvanlivost, lepší 

vzhled a nižší cenu. Používání přídatných látek umožnilo výrobcům docílit lepších 

vlastností potravin a také ušetřit na vstupních surovinách. Názory na používání aditiv 

jsou různé, ale v poslední době jsou diskutovány jejich možné nežádoucí účinky. 

Existuje mnoho výzkumů, které jejich škodlivost potvrzují, ale další výzkumy tyto 

výsledky vyvracejí. 

 

Používání přídatných látek při výrobě potravin se řídí platnými právními předpisy. 

Povolená aditiva musí být zdravotně nezávadná. Může se však stát, že u citlivých 

jedinců vyvolají nežádoucí reakce. Některá z aditiv lze použít běžně a jiná aditiva pouze 

v konkrétních výrobcích. V kategoriích potravin pro zvláštní výživu je použití aditiv 

výrazně ošetřeno u potravin pro kojence a malé děti. Konzumentům ostatních potravin 

pro zvláštní lékařské účely bych doporučila, aby celkově zhodnotili, jaké další potraviny 

konzumují a jaké látky s nimi přijímají. Množství jednotlivé přídatné látky v produktu 

není a nemůže být překročeno, ale celková množství přijatá za den, měsíc, roky mohou 

být výrazná a mohou zdraví ovlivnit. 

 

Práce by měla nejen pracovníkům v lékárně, ale i spotřebitelům ukázat, proč se aditiva 

používají. Také že existuje možnost negativního ovlivnění zdraví, když jsou některá 

aditiva konzumována nebo když jsou přijímána v nadměrném množství. Doufám, že se 

se po přečtení práce každý zamyslí nad tím, jakou potravu přijímá, a že existuje 

možnost pro své zdraví něco udělat. 
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Summary 

 

Food Additives for Particular Nutritional Uses 

 

The aim of the assignment is to draw up the list of additives and to focus on presence 

of additives in the food for particular nutritional uses. 

 

Additives are substances that are added to the food intentionally, mainly for 

technological reasons. The use of additives increases the quality of the food. Additives 

extend shelf life, improves the smell, taste, colour, texture, nutritional value, 

technological characteristics, etc. A unique number is assigned to each additive, 

termed as “E number”, which is used in Europe for all approved additives. 

 

In the theoretical part of the assignment additives are briefly characterised. The 

possible influence of additives on health of consumers is also taken into account. Some 

additives have side effects. These side effects can be grouped as allergies (headache, 

rash, hives, stomach ache, and asthma attack), influence on hyperactive children, and 

rise in blood pressure. A sweetener aspartame, preservative benzoic acid, food 

colouring tartrazine and flavour enhancer monosodium glutamate have the named 

side effects. 

 

The overview of kinds of food for particular nutritional uses in accordance with the 

relevant Decree is created. These kinds of food can be bought in pharmacies. The food 

used for particular nutrition is one that differs from foodstuff for normal consumption 

for its special composition or special manufacturing process. This food is set for 

nutritional purposes referred to in the Decree and shall be placed on the market with 

the indication of the purpose of use. The food for particular nutritional uses shall 

include the following categories: the food for infants and young children (infant 

formulas, follow-on formulas and processed cereal-based foods), the food for energy 

restricted diets for weight reduction, the food for special medical purposes, the food 
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without phenylalanine, the food with the low content of lactose or lactose-free foods, 

and the food for athletes and persons with increased physical performance. 

 

The practical part is focused on presence of food additives in the food for particular 

nutritional uses. The Decree authorizes to add very small number of additives to the 

food for infants and young children (17 additives). The Decree is not so strict to other 

groups of food for particular nutritional uses, but in some cases the maximum amount 

of additives is specified. Manufactures of the food for infants and young children use 

minimum of additives, they use the emulsifier lecithin, but this additive is not suitable 

for people with allergy to soy. Some of the food for weight reduction and food for 

athletes contain the named food additives with side effects. 

 

It has been observed nowadays that more and more people are interested in what 

they eat and what occurs with the food. It would be beneficial for a pharmaceutical 

assistant to know what is meant by E number or chemical name of food additive. 

Following this information he or she could advise patients which additives they should 

avoid or which of them are not harmful. 

 

Key words: 

food additive, E number, preservative, food colouring, food for particular nutritional 

uses 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Seznam látek povolených při výrobě počáteční kojenecké výživy [7] 

Číslo E Přídatná látka 

E 270 Kyselina mléčná (pouze L(+) forma) 

E 304 L-askorbylpalmitát 

E 306 Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 

E 307 Alfa-tokoferol 

E 308 Gama-tokoferol 

E 309 Delta-tokoferol 

E 322 Lecitiny 

E 330 Kyselina citrónová 

E 331 Citráty sodné 

E 332 Citráty draselné 

E 338 Kyselina fosforečná 

E 339 Fosforečnany sodné 

E 340 Fosforečnany draselné 

E 412 Guma guar 

E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin 

E 472c Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou 

E 473 Estery sacharózy s mastnými kyselinami 

 

Příloha č. 2 Seznam látek povolených při výrobě pokračovací kojenecké výživy [7] 

E 270 Kyselina mléčná (pouze L(+) forma) 

E 304 L-askorbylpalmitát 

E 306 Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 

E 307 Alfa-tokoferol 

E 308 Gama-tokoferol 

E 309 Delta-tokoferol 

E 322 Lecitiny 

E 330 Kyselina citrónová 

E 331 Citráty sodné 

E 332 Citráty draselné 

E 338 Kyselina fosforečná 

E 339 Fosforečnany sodné 

E 340 Fosforečnany draselné 

E 407 Karagenan 

E 410 Karubin 

E 412 Guma guar 

E 440 Pektiny 

E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin 

E 472c Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou 

E 473 Estery sacharózy s mastnými kyselinami 



 

Příloha č. 3 Kompletní seznam povolených aditiv v České republice [7] 

E 100 – kurkumin 
E 101 – riboflavin 
E 102 – tartrazin 
E 104 – chinolinová žluť 
E 110 – žluť SY 
E 120 – košenila 
E 122 – azorubin 
E 123 – amarant 
E 124 – ponceau 4R 
E 127 – erythrosin 
E 128 – červeň 2G 
E 129 – červeň Allura AC 
E 131 – patentní modř V 
E 132 – indigotin 
E 133 – brilantní modř 
E 140 – chlorofyly a chlorofyliny 
E 141 – měďnaté komplexy chlorofylů a 
chlorofylinů 
E 142 – zeleň S 
E 150a – karamel 
E 150b – kaustický sulfitový karamel 
E 150c – amoniakový karamel 
E 150d – amoniak-sulfitový karamel 
E 151 – brilantní čerň BN 
E 153 – medicinální uhlí (z rostlinné suroviny) 
E 154 – hněď FK 
E 155 – hněď HT 
E 160a – karoteny 
E 160b – annato, bixin, norbixin 
E 160c – paprikový extrakt 
E 160d – lykopen 
E 160e – beta-apo-8´-karotenal 
E 160f – ethylester kyseliny beta-apo-8´-
karotenové 
E 161b – lutein 
E 161g – kanthaxanthin 
E 162 – betalainová červeň, betanin 
E 163 – anthokyany 
E 170 – uhličitan vápenatý 
E 171 – oxid titaničitý 
E 172 – oxidy a hydroxidy železa 
E 173 – hliník 
E 174 – stříbro 
E 175 – zlato 
E 180 – litholrubin BK 
E 200 – kyselina sorbová 
E 202 – sorbát draselný 
E 203 – sorbát vápenatý 
E 210 – kyselina benzoová 
E 211 – benzoát sodný 

E 212 – benzoát draselný 
E 213 – benzoát vápenatý 
E 214 – ethylparahydroxybenzoát 
E 215 – ethylparahydroxybenzoát sodná sůl 
E 218 – methylparahydroxybenzoát 
E 219 – methylparahydroxybenzoát sodná sůl 
E 220 – oxid siřičitý 
E 221 – siřičitan sodný 
E 222 – hydrogensiřičitan sodný 
E 223 – disiřičitan sodný 
E 224 – disiřičitan draselný 
E 225 – siřičitan draselný 
E 226 – siřičitan vápenatý 
E 227 – hydrogensiřičitan vápenatý 
E 228 – hydrogensiřičitan draselný 
E 231 – orthofenylfenol 
E 232 – orthofenylfenolát sodný 
E 233 – thiabendazol 
E 234 – nisin 
E 235 – natamycin 
E 239 – hexamethylentetraamin 
E 242 – dimethyldikarbonát 
E 249 – dusitan draselný 
E 250 – dusitan sodný 
E 251 – dusičnan sodný 
E 252 – dusičnan draselný 
E 260 – kyselina octová 
E 261 – octan draselný 
E 262 – octan sodný, hydrogenoctan sodný 
E 263 – octan vápenatý 
E 270 – kyselina mléčná 
E 280 – kyselina propionová 
E 281 – propionan sodný 
E 282 – propionan vápenatý 
E 283 – propionan draselný 
E 284 – kyselina boritá 
E 285 – tetraboritan sodný 
E 290 – oxid uhličitý 
E 296 – DL-kyselina jablečná 
E 297 – kyselina fumarová 
E 300 – kyselina L-askorbová 
E 301 – askorbát sodný 
E 302 – askorbát vápenatý 
E 304 – askorbylpalmitát, askorbylstearát 
E 306 – přírodní extrakt s vysokým obsahem 
tokoferolů 
E 307 – alfa-tokoferol 
E 308 – gamatokoferol 
E 309 – delta-tokoferol 
E 310 – propylgallát 



 

E 311 – oktylgallát 
E 312 – dodecylgallát 
E 315 – kyselina erythorbová 
E 316 – erythorbansodný 
E 320 – butylhydroxyanisol 
E 321 – butylhydroxytoluen 
E 322 – lecitiny 
E 325 – mléčnan sodný 
E 326 – mléčnan draselný 
E 327 – mléčnan vápenatý 
E 330 – kyselina citrónová 
E 331 – dihydrogencitrát sodný, 
hydrogencitrát sodný, citrát sodný 
E 332 – dihydrogencitrát draselný, citrát 
draselný 
E 333 – hydrogencitrát vápenatý, 
dihydrogencitrát vápenatý, citrát vápenatý 
E 334 – kyselina vinná 
E 335 – hydrogenvinan sodný, vinan sodný 
E 336 – hydrogenvinan draselný, vinan 
draselný 
E 337 – vinan sodnodraselný 
E 338 – kyselina fosforečná 
E 339 – dihydrogenfosforečnan sodný, 
monohydrogenfosforečnan sodný, 
fosforečnan sodný 
E 340 – dihydrogenfosforečnan draselný, 
monohydrogenfosforečnan draselný, 
fosforečnan draselný 
E 341 – dihydrogenfosforečnan vápenatý, 
monohydrogenfosforečnan vápenatý, 
fosforečnan vápenatý 
E 343 – dihydrogenfosforečnan hořečnatý, 
hydrogenfosforečnan hořečnatý 
E 350 – jablečnan sodný, hydrogenjablečnan 
sodný 
E 351 – jablečnan draselný 
E 352 – jablečnan vápenatý, 
hydrogenjablečnan vápenatý 
E 353 – kyselina metavinná 
E 354 – vinan vápenatý 
E 355 – kyselina adipová 
E 356 – adipát sodný 
E 357 – adipát sradelný 
E 363 – kyselina jantarová 
E 380 – citrát amonný 
E 385 – dvojsodno-vápenatá sůl kyseliny 
ethylendiamintetraoctové 
E 392 – rozmarýnové výtažky 
E 400 – kyselina alginová 
E 401 – alginát sodný 

E 402 – alginát draselný 
E 403 – alginát amonný  
E 404 – alginát vápenatý 
E 405 – propan 1,2-diolalginát 
E 406 – agar 
E 407 – karagenan 
E 407a – guma euchema 
E 410 – karubin 
E 412 – guma guar 
E 413 – tragant 
E 414 – arabská guma 
E 415 – xanthan 
E 416 – guma karaya 
E 417 – guma tara 
E 418 – guma gellan 
E 420 – sorbitol 
E 421 – mannitol 
E 422 – glycerol 
E 425 – konjak 
E 426 – sójová hemicelulóza 
E 427 – guma Cassia 
E 432 – polysorbát 20 
E 433 – polysorbát 80 
E 434 – polysorbát 40 
E 435 – polysorbát 60 
E 436 – polysorbát 65 
E 440 – pektiny 
E 442 – amonné soli fosfatidových kyselin 
E 444 – acetát isobutyrát sacharózy 
E 445 – glycerolester borovicové pryskyřice 
E 450 – difosforečnany 
E 451 – trifosforečnany 
E 452 – polyfosforečnany 
E 459 – beta-cyklodextrin 
E 460 – mikrokrystalická celulóza, prášková 
celulóza 
E 461 – methylcelulóza 
E 462 – ethylcelulóza 
E 463 – hydroxypropylcelulóza 
E 464 – hydroxypropylmethylcelulóza 
E 465 – ethylmethylcelulóza 
E 466 – karboxymethylcelulóza 
E 468 – zesíťovaná sodná sůl 
karboxymethylcelulózy 
E469 – enzymové hydrolyzovaná 
karboxymethylcelulóza 
E 470a – sodné, draselné a vápenaté soli 
mastných kyselin (z jedlých tuků) 
E 470b – hořečnaté soli mastných kyselin (z 
jedlých tuků) 
E 471 – mono- a diglyceridy mastných kyselin 
(z jedlých tuků) 



 

E 472a – estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou octovou 
E 472b – estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mléčnou 
E 472c – estery mono- a diglyceridů mastných 
kyselin s kyselinou citrónovou 
E 472d – estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou vinnou 
E 472e – estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinou mono- a 
diacetylvinnou 
E 472f – směsné estery mono- a diglyceridů 
mastných kyselin s kyselinami octovou a 
vinnou 
E 473 – estery sacharózy s mastnými 
kyselinami 
E 474 – cukroglyceridy 
E 475 – estery polyglycerolu s mastnými 
kyselinami 
E 476 – polyglycerolpolyricin-oleát 
E 477 – estery propan-1,2-diolu s mastnými 
kyselinami 
E 479b – směsný rpodukt interakce tepelně 
oxidovaného oleje s mono- a diglyceridy 
mastných kyselin z jedlých tuků 
E 481 – stearoyl-2-laktylát sodný 
E 482 – stearoyl-2-laktylát vápenatý 
E 483 – stearyltartarát 
E 491 – sorbitanmonostearát 
E 492 – sorbitantristearát 
E 493 – sorbitanmonolaurát 
E 494 – sorbotanmonooleát 
E 495 – sorbitanmonopalmitát 
E 500 – uhličitan sodný, hydrogenuhličitan 
sodný, seskvikarbonát sodný 
E 501 – uhličitan draselný, hydrogenuhličitan 
draselný 
E 503 – uhličitan amonný, hydrogenuhličitan 
amonný 
E 504 – uhličitan hořečnatý, 
hydrogenuhličitan hořečnatý 
E 507 – kyselina chlorovodíková 
E 508 – chlorid draselný 
E 509 – chlorid vápenatý 
E 511 – chlorid hořečnatý 
E 512 – chlorid cínatý 
E 513 – kyselina sírová 
E 514 – síran sodný, hydrogensíran sodný 
E 515 – síran draselný, hydrogensíran 
draselný 
E 516 – síran vápenatý 
E 517 – síran amonný 

E 520 – síran hlinitý 
E 521 – síran sodno-hlinitý 
E 522 – síran draselno-hlinitý 
E 523 – síran amonno-hlinitý  
E 524 – hydroxid sodný 
E 525 – hydroxid draselný 
E 526 – hydroxid vápenatý 
E 527 – vodný roztok amoniaku 
E 528 – hydroxid hořečnatý 
E 529 – oxid vápenatý 
E 530 – oxid hořečnatý 
E 535 – hexakyanoželeznatan sodný 
E 536 – hexakyanoželeznatan draselný 
E 538 – hexakyanoželeznatan vápenatý 
E 541 – hydrogenfosforečnan sodnohlinitý 
E 551 – amorfní oxid křemičitý 
E 552 – křemičitan vápenatý 
E 553a – křemičitan hořečnatý, trisilikát 
hořečnatý 
E 553b – talek 
E 554 – křemičitan sodnohlinitý 
E 555 – křemičitan draselnohlinitý 
E 556 – křemičitan vápenatohlinitý 
E 558 – bentonit 
E 559 – křemičitan hlinitý 
E 570 – mastné kyseliny z jedlých olejů 
E 574 – kyselina glukunová 
E 575 – glukono-delta-lakton 
E 576 – glukonát sodný 
E 577 – glukonát draselný 
E 578 – glukonát vápenatý 
E 579 – glukonát železnatý 
E 585 – mléčnan železnatý 
E 586 – 4-hexylresorcinol 
E 620 – kyselina L-glutamová 
E 621 – glutamát sodný 
E 622 – glutamát draselný 
E 623 – glutamát vápenatý 
E 624 – glutamát amonný 
E 625 – gletamát hořečnatý 
E 626 – kyselina guanylová 
E 627 – guanylát sodný 
E 628 – guanylát draselný 
E 629 – guanylát vápenatý 
E 630 – kyselina inosinová 
E 631 – inosinát sodný 
E 632 – inosinát draselný 
E 633 – inosinát vápenatý 
E 634 – vápenaté soli 5´-ribonukleidů 
E 635 – sodné soli 5´-ribonukleotidů 
E 640 – glycin 
E 650 – octan zinečnatý 



 

E 900 – dimethylpolysiloxan 
E 901 – včelí vosk 
E 902 – kandelilový vosk 
E 903 – karnaubský vosk 
E 904 – šelak  
E 905c – mikrokrystalický vosk 
E 907 – hydrogenovaný poly-L-decen 
E 912 – estery montanových kyselin 
E 914 – oxidovaný polyethylenový vosk 
E 920 – L-cystein 
E 927b – močovina 
E 938 – argon 
E 939 – helium 
E 941 – dusík 
E 942 – oxid dusný 
E 943a – butan 
E 943b – isobutan 
E 944 – propan 
E 948 – kyslík 
E 949 – vodík 
E 950 – acesulfam K 
E 951 – aspartam 
E 952 – cyklamáty 
E 953 – isomalt 
E 954 – sacharin a jeho sodná, draselná a 
vápenatá sůl 
E 955 – sukralóza 
E 957 – thaumatin 
E 959 – neohesperin DC 
E 960 – steviol-glykosidy 
E 961 – neotam 
E 962 – sůl aspartamu-acesulfamu 
E 964 – polyglycitalový sirup 
E 965 – maltitol 

E 966 – laktitol 
E 967 – xylitol 
E 968 – erytritol 
E 999 – extrakt z kvilaje 
E 1103 – invertáza 
E 1105 – lysozym 
E 1200 – polydextrózy 
E 1201 – polyvinylpyrrolidon 
E 1202 – polyvinylpolypyrrolidon 
E 1203 – polyvinylalkohol 
E 1205 – bazický kopolymer methakrylátu 
E 1404 – oxidovaný škrob 
E 1410 – fosforečnanový monoester škrobu 
E 1412 – fosforečnanový diester škrobu 
E 1413 – monofosforečnan škrobového 
difosforečnanu 
E 1414 – acetylovaný škrobový difosforečnan 
E 1420 – acetylovaný škrob 
E 1422 – acetylovaný škrobový adipan 
E 1440 – hydroxypropylškrob 
E 1442 – hydroxypropylškrobový fosforečnan 
E 1450 – škrobový oktenyljantaran sodný 
E 1451 – acetylovaný oxidovaný škrob 
E 1452 – škrobový oktenylsukcinát hlinitý 
E 1505 – triethylcitrát 
E 1517 – glyceryl-diacetát 
E 1518 – glyceryltriacetát 
E 1519 – benzylalkohol 
E 1520 – propan-1,2-diol 

 


