
13. POTRAVINÁŘSKÁ ADITIVA 
 
zvýšení kvality potravin 
legislative 
 
klasifikace 

• prodlužující skladovatelnost (údržnost) 
konzervační prostředky (antimikrobní látky) 

• upravující aroma a chuť 
vonné a chuťové (aromatické) látky 
náhradní sladidla 
acidulanty a regulátory kyselosti 
látky hořké a povzbuzující 
intenzifikátory aroma 

• látky upravující barvu 
barviva 
bělidla 

• látky upravující texturu 
zahušťovadla a želírující prostředky 
emulgátory 

• látky zvyšující biologickou hodnotu (výživové faktory, biologické doplňky) 
vitaminy 
minerální látky 
nutraceutika 

• další přídatné látky 
•  

značení  
příklady značení 
E200 sorbová kyselina 
E210 benzoová kyselina 
E220 oxid siřičitý 
E221 siřičitan disodný (Na2SO3) 
E222 hydrogensiřičitan sodný (NaHSO3) 
E223 disiřičitan (pyrosiřičitan) didraselný (K2S2O5) 
 
 
konzervační  prostředky (konzervanty) 
 
povolené v ČR 
 
kyseliny a  jejich deriváty 
 
benzoová kyselina, benzoáty (soli)  
antimikrobní spektrum 

COOH

 
sorbová kyselina, (E,E)-2,4-hexadienová, sorbáty (soli) 

HOO
H3

C
C  

 

 



parabeny  (alkylestery p-hydroxybenzoové kyseliny)  
antimikrobní spektrum 

HO COOR
 

       R=Me, Et, Pr, Hp  
další kyseliny  

mravenčí 
octová 
propionová 
mléčná 
fumarová aj. (některé se řadí mezi acidulanty) 

 
alkylenoxidy 

H

H RCH2 C

OClH l

H RH2 C

C

C

O

O

CH2 H RC

3R = CH

3R = CH

1-chlor-2-propanol ,

2-chlor-1-propanol ,

2-chlorethanol , R = H

+

methyloxiran,

oxiran, R = H

, -lC+H

R = CH3

 
dialkyldikarbonáty 
pro vína povolen dimethylester (E242)  

-
CH2CH3 O C

O

NH2

NH3

CO2
CH3 CH2 O C

O

O
CH3 CH2 O

O
C

 
    diethyldikarbonát   ethylkarbamát 
 
antibiotika 
hl. bakteriociny (mléčné bakterie) 
 nisin (polypeptid), (Streptococcus lactis), 

natamycin (pimaricin, polyenový makrolid), (S. lactis, Streptomyces natalensis) 
 
enzymy 

lysozym (aktivita neuramidasy) 
 
fungicidy  

bifenyl (R=H), o-fenylfenol (bifenylol), (R=OH), thiabendazol 
R

S

NN

N

H
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anorganické sloučeniny 
 oxid siřičitý, siřičitany 
 dusitany 
 kyselina boritá, boritany 
 chlorid sodný 
 
přírodní látky s antimikrobními účinky 
 
faktory  pH 

rozpustnost 
teplota 
reaktivita 
komodita 

 
mravenčí kyselina    B (bakterie)  
propionová kyselina    P   
nisin (polypeptid)       B   
alkylenoxidy       B, K, P 
bifenyl, thiabenzadol      P (plísně)   
natamycin     P, K 
diethylester kyseliny diuhličité         K (kvasinky) 
dusitany         B (Clostridium) 
lysozym         B 
 
 
 
antioxidanty  
mechanismus účinku primárních antioxidantů 
 

A-H + R-O-O• → R-O-O-H + A• 
povolené v ČR 
 
přírodní  
přítomnost v potravinářských komoditách 
 
tokoferoly 
NDGA (nordihydroguajaretová kyselina) 

 

HO
OH

CH3

CH3

OH
OH

 
askorbová kyselina a její deriváty 
 
estery fenolových kyselin, flavonoidy, výtažky z koření (mnoho látek) 

 
 

syntetické 
galláty (polární) 
fenoly (nepolární) 
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OH

CH3

 OH

OCH3

 OH

OH

OH

OHHO

COOR  
  4-hydroxytoluen anisol  hydrochinon gallát 

OH

CH3

C(CH3)3(CH3)3C
5 3

4

1

OH

OCH3

C(CH3)3

OH

OCH3

C(CH3)3

4
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BHT (3,5-di-terc. butyl-4-hydroxytoluen)            BHA (2- nebo 3-terc. butyl-4-hydroxyanisol) 

OH

OH

C(CH3)3

 
   TBHQ (2-terc. butyl-1,4-hydrochinon) 
 
polární  galláty pro bezvodé tuky 
nepolární  fenoly  pro emulze (margariny) 
 
netěkavé    pro dlouhodobé průmyslové smažení 
nesorbovatelné  pro diety 

OH
CH2

CH3
CH2

CH3

CH2R R

R

CH3 OH

R
R

CH
CH3

n
1

2

 
   R1 = OH nebo OCH3
   R2 = H nebo alkyl 
 
carry through effect 
 
 
 
vonné a chuťové látky (aromatické látky) 
přirozené toxické látky materiálů pro aromatizaci  
nejvyšší povolená množství 
 
příklady mařinka vonná  nať   kumarin 
   komonice lékařská  nať   kumarin 
   silovoň obecný  semena  kumarin 
   tomka severní   stvol   kumarin 

 
   tomka vonná   stvol   kumarin 
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získávání vonných látek 
75 % přírodní, 25 % syntetické – 99 % v přírodě, 1 % není v přírodě 
 
materiály  olejopryskyřice (oleoresiny) 
 výluhy, šťávy, dřeně, destiláty 
 silice (etherické oleje) - konkrétní 
  - absolutní 
  - deterpenované 

- rekonstituované 
 čerstvé části rostlin 
 sušené či jinak upravené části rostlin = drogy 
biologické účinky 

OCH3

OCH3

CH3O CH3

O O

β-asaron kumarin

CH3
H

O

H3C CH3
(+)-pulegon

safrol                     isosafrol              dihydrosafrol                  myristicin

CH3
H O

H3C CH3

H CH3
O

H3C CH3 O C 3

OH

CH3

CH3
H3C

H
H

α-thujon                        β-thujon                          tetrahydrokannabinol
(-)-thujon                      (+)-isothujon

O
O

CH2

O
O

CH3

O
O

CH3

O
O

CH2

CH3O

 
• prospěšné účinky 

baktericidní a protizánětlivé (borneol, eugenol, pineny, kafr, thymol, menthol) 
spasmolytické nebo-li cholinolytické účinky (kafr, kamfen, α- a β-pinen) 
analeptické účinky (kamfen) 
antioxidační účinky (silice mnoha druhů koření-majoránková, šalvějová, tymiánová) 

• toxické účinky 
• chronická neurotoxicita (křeče a poškození mozkové kůry) 

α-thujon a β-thujon = dominantní složka 
pelyňkové silice 
šalvějové silice 
vratičové silice 
řebříčkové silice 

(+)-pulegon (silice různých druhů máty) 

 

• karcinogenní účinky - alkenylbenzeny 
β-asaron (puškvorcová silice) 
estragol (estragonová silice) 
methyleugenol (hřebíčková silice) 
safrol (silice muškátového oříšku, květu, anýzová, skořicová) 
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isosafrol (silice vavřínová, hřebíčková) 
myristicin (silice zelenin - mrkev, petržel, celer, kmín) 

• psychomimetické, halucinogenní a narkotické účinky (srovnatelné s účinky ethanolu) 
myristicin 

• hepatotoxické účinky 
kumarin 

 
 
náhradní  sladidla 
povolená v ČR 
relativní sladivost 
 
klasifikace 
• přírodní (thaumatin, steviosid) 
• syntetická identická s přírodními nebo modifikovaná (cukerné alkoholy, neohesperidindihydrochalkon) 
• syntetická (sacharin) 
 
• výživová (aspartam, monellin)   10 kJ (2,4 kcal)/g 
• nevýživová (ostatní) 
 
legislativa nepovažuje za aditiva   monosacharidy 
    disacharidy 
    cukerné alkoholy 
syntetická  nevýživová  sladidla 

S
N

O O

O

+Na-

sacharin

NH SO3
- +Na

cyklamát

 

N S
O

CH3

O

O
O

K+ -

acesulfam K

CH2 CH
C

O OCH3

NH C
O

CH NH3+
CH2

C
O O

-

aspartam

OCH2CH3

NH C NH2

O

dulcin

 

O

CH2OH

OH

O
O

OH

Cl

HO

HOClCH2

CH2Cl

sukralosa  
přírodní látky 
glykosidy 
 
sladké proteiny   
monellin ( Dioscoreophyllum cummiusii, tropy) 
thaumatin (Thaumatococcus danielli, tropy) 
sladké peptidy   

mirakulin (Richardella dulcificum, tropy), kyselá chuť sladká chuť 
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CH3
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HOO 3
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 R = β-D-Glcp-(1→2)-β-D-Glcp   glycyrrhizin (saponin) 
 steviosid (Stevia rebaudiana)    (Glycyrrhiza glabra) 
 
 
acidulanty a regulátory  kyselosti  
povolené v ČR 
• kyseliny  

kyselá chuť a další vlastnosti 
 antimikrobní účinky (propionová, octová, aj.) 
  jiná chuť, popř. vůně (jantarová, octová aj.) 
  stabilizátory barvy (askorbová, citronová) 
  sekvestranty(askorbová, citronová, EDTA, H3PO4) aj. 
  vliv na texturu (citronová) 
  potlačení vzniku zákalů (mléčná) 

• deriváty kyselin 
soli (uhličitany) 
laktony (δ-glukonolakton) 

• soli s pufrujícími účinky, alkálie 
zvýšení vaznosti masa 
tavící soli u sýrů 
odhořčování oliv 
loupání ovoce a zeleniny 

 
 
látky hořké a povzbuzující 
organické a anorganické sloučeniny 
aditiva 
• oktaacetylsacharosa 
• kofein 
• chinin 

N

N

N

N
CH3

O

H3C
O

CH3

O

CH2OCOCH3O
OCOCH3

OCOCH3

CH2OCOCH3

O

OCOCH3

CH2OCOCH3

CH3COO

CH3COO

H

NHO

C

H3CO

N

CH2 CH oktaacetylsacharosa

chinin kofein
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ostatní látky rostlin, chmele, pelyňku: řadí se mezi vonné a chuťové (aromatické) látky 
 

nealkoholické nápoje   75 mg/l 250 mg/l 
alkoholické nápoje  300 mg/l nezbytné množství 
 
 
intenzifikátory a potenciátory aróma 
povolené v ČR 
přirozený obsah intenzifikátorů v potravinách 
 

 
COONa
CH2
CH2
CH
COO-

NH3
+

OCHOPO

ONa

ONa

OH

N

NNR

N

OH OH  
  natrium-hydrogen-glutamát   5´-ribonukleotidy 
   (UMAMI) 
   
  R=H IMP 
  R=NH2 GMP 
  R=OH XMP 
 
 
 
barviva  

• přirozená 
 riboflavin 
 karotenoidní látky 
  β-karoten 
  β-apo-8´-karotenal 
  kantaxanthin 
  bixin 
  krocetin 
  kurkumin 
 betakyany 
 karmin (kochineal) 
 chlorofylid - Cu (II) 
 cukerný kulér, karamel 
povolená v ČR 
 

• syntetická identická s přírodními 
• syntetická  

 rozpustná ve vodě 17 ČR, 9 USA 
 povolená v ČR
 
 rozpustná v tucích    
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monoazobarviva Amaranth (Viktoriarubin, č) 
  žluť SY (ž) 
  tartrazin (ž) 
  Ponceau 4R (košenil. červeň) 
diazobarviva brilantní čerň (černá) 
indigová barviva indigotin (m) 
xanthenová barviva erythrosin (č)  obsahuje jód 
diaminotrifenylmethanová barviva  patentní modř (m) 

O

COONa

NaO

I

I I

I

O
OH

NaO3S

N=N SO3Na

 
      erythrosin    azorubin 

 

N

O
N

O
SO3Na

NaO3S
H

H
 

čerň BN 

(CH3)2

(CH3)2

HO SO3Na

SO3
-

N

N

NaO3S N=N N=N

HO

SO3Na

NaO3S
SO3Na

CH3CONH

 
 zeleň S   indigotin 
 
bělidla 

  oxidace nebo redukce 
barevná reakce      bezbarvá látka 
 

• oxidační činidla (aktivním kyslík nebo chlor) 
 ClO- Cl2
 BrO3

- ClO2
 H2O2 dibenzoylperoxid 
  azodikarbonamid 

• redukční činidla   SO2 
  HSO3

-

O

O

C

O

OC

 

NCH

O

H C N

O

 
 dibenzoylperoxid   azodikarbonamid 
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zahušťovadla, želírující a botnací prostředky, pojidla, plnidla  
konzistence, textura 
povolená v ČR 

• přírodní   
 polysacharidy rostlin (pektin)  

polysacharidy řas (agar, algináty, karagenany  
rostlinné gumy(arabská, tragant)  

 bílkoviny (želatina)  
• modifikované přírodní 

 polysacharidy (škroby, celulosy)   
 modifikované celulosy  

• hydrolyzované 
 mikrokrystalická celulosa  
 parc. hydrolýza HCl, vláknina, nízkoenergetické plnidlo, nosič aróma 

• derivatizované 
ethery 

karboxymethylcelulosa (sodná sůl) 
 methylcelulosa 
 hydroxypropylcelulosa 

 zahušťovadla, stabilizátory emulzí, retardéry ledu 
 
modifikované škroby  
 přeměněné (konvertované, degradované) 
 zesítěné 
 stabilizované 
 jinak modifikované 

 
 
emulgátory  
povolené v ČR 
hydrofobní část 
hydrofilní část (anion, kation, amfoterní) 
 
neionogenní 
ionogenní (anionaktivní, kationaktivní) 
 
hodnota HLB 
 nepolární =    1 
 polární     =  20 
 
přirozené 
  fosfolipidy (lecithin)       ionogenní 
 monoacylglyceroly         neionogenní 

n

m

(CH3)3
+

-

CH2

CH

CH2

O

O

O

C
O

C

O

P
O

O

O

(CH2)

(CH2)

CH3

CH3

CH2 CH2 N

 
cholin (hlavní složka) 
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syntetické 
estery glycerolu a jejich deriváty (polyglyceroly) 

p

n

m
CH2

CH

CH2

O

O

O

C

O
(CH2) CH3

(CH2CH2O) H

(CH2CH2O) H

 

CH2

CH

CH2

O

OH

C
O

R

OH

 

CH2

CH

CH2

O

OH

O

C
O

C
O

CH
OH

CH3

 R

 
 monoacylglycerol ester s mléčnou kyselinou  ether s ethylenoxidem 
 
estery sorbitanů 

O CH

CH2 O C
O

 R

OH

OH

HO

O C

O
R

OH

CH2O

HO
OH

Span 
  ester 1,4-sorbitanu    ester 1,5-sorbitanu 

O CH

CH2 O C
O

R

O(CH2CH2O)H

O(CH2CH2O)H

H(OCH2CH2) Oq p

n

 Tween 
estery sacharosy 

O

OH

HO

CH2OH

HOCH2O

HO

CH2

O

O C

O

R

OH

OH

6-monoester sacharosy 
estery hydroxykyselin 

CH3 CH
O C

O
R

C

O

O CH

CH3

C

O

O CH

CH3

COOH

ester trimeru mléčné kyseliny 
 
další přídatné látky 
• zpevňující 

stěny buněk ovoce a zeleniny(CaCl2) 
• umožňující formulaci výrobků 
 nosiče aromatických látek (škroby, dextriny) 
 plnidla (polysacharidy) 
 adheziva (škroby, dextriny, fosfáty, rekonst. maso) 
 látky k povrchové úpravě (vosky) 
 změkčovadla a humektanty (MAG, oleje) 
• pomocné 

protispékavé látky (SiO2) 
 katalyzátory (Ni, MeONa) 
 čiřidla (želatina, tannin, PVPP) 
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 tvořící zákaly (gumy, oleje/Br, slupky citrusů) 
 stabilizátory disperzí (arabská guma) 
 pěnotvorné (povrchově aktivní, NO, saponiny) 
 odpěňovače (povrchově aktivní látky) 
 mazadla a uvolňující látky (škrob, MgSiO4) 
 sekvestranty (chelatační činidla) 
 balicí plyny 
 synergisty a potenciátory 
 propelanty 
 rozpouštědla 
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zpět 
 
 
Antimikrobní spektrum parabenů 


Mikroorganismus Koncentrace (v mg.dm-3) 
způsobující inhibici 


 methyl propyl heptyl 


baktérie    
Bacillus cereus 2000 125-400 12 
Escherichia coli 2000   400-1000 - 
Lysteria monocytogenes > 512 512 - 
Pseudomonas aeruginosa 4000 8000 - 
Salmonella typhosa 2000 1000 - 
Staphylococcus aureus 4000 350-500 12 
kvasinky    
Candida albicans 1000 125-250 - 
Saccharomyces bayanus 930 220 - 
Saccharomyces cerevisiae 1000 125-200 100 
plísně    
Aspergillus flavus - 200 - 
Aspergillus niger 1000 200-250 - 
Rhizopus nigricans 500 125 - 
 
 
zpět 
 








zpět 
 
 
Seznam povolených zahušťovadel a stabilizátorů  


Číslo E Název a)


E400 alginová kyselina 
E401 natrium-alginát (alginát sodný) 
E402 kalium-alginát (alginát draselný) 
E403 amonium-alginát (alginát amonný) 
E404 kalcium-alginát (alginát vápenatý) 
E405 propan-1.2-diol-alginát (propylenglykol-alginát) 
E406 agar 
E407 karagenan 
E407a guma euchema (afinát řasy Euchema) 
E410  karubin 
E412 guma guar 
E413 tragant 
E416 guma karaja 
E417 guma tara 
E418 guma gellan 
E440 pektiny, (i) pektin, (ii) amidovaný pektin 
E444 acetát-isobutyrát sacharosy 
E445 glycerolester borovicové pryskyřice 
E460 celulosy, (i) mikrokrystalická celulosa, (ii) prášková celulosa 
E461 methylcelulosa 
E463 hydroxypropylcelulosa 
E464 hydroxypropylmethylcelulosa 
E465 ethylmethylcelulosa 
E466 karboxymethylcelulosa (sodná sůl) 
E1200 polydextrosy 
E1404 oxidovaný škrob 
E1410 fosfátový monoester škrobu 
E1412 fosfátový diester škrobu 
E1413 fosfát škrobového difosfátu 
E1414 acetylovaný škrobový difosfát 
E1420 acetylovaný škrob 
E1422 acetylovaný škrobový adipan 
E1440 hydroxypropylškrob 
E1442 hydroxypropylškrobový difosfát 
E1450 natrium-okt-1-en-1-yl-sukcinátový škrob 
a) Vedle názvů doporučených IUPAC jsou uváděny také názvy podle Vyhlášky č. 53/2002 Sb. 
 
 
zpět 
 








zpět 
 
 
Hodnoty HLB některých emulgátorů 


Materiál a) HLB 


olejová kyselina   1 
sorbitan-tristearát (E492)      2,1 
monostearoyl-glycerol      3,4 
sorbitan-monostearát (E491)      4,7 
sorbitan-monolaurát (E493)      8,3 
polyoxyethylensorbitan-tristearát (E436)    10,5 
polyoxyethylensorbitan-monostearát (E435)    14,9 
polyoxyethylensorbitan-monooleát (E433)    15,0 
polyoxyethylensorbitan-monopalmitát (E434)    15,6 
polyoxyethylensorbitan-monolaurát (E432)    16,7 
natrium-oleát (oleát sodný) 18 
kalium-oleát (oleát draselný) 20 
a) Vedle názvů doporučených IUPAC jsou uváděny také názvy podle Vyhlášky č. 53/2002 Sb. 
 
 
zpět 
 








zpět 
 
 
Seznam emulgátorů povolených v ČR 


Číslo E Název  (vedle názvů doporučených IUPAC jsou uváděny také názvy  
podle Vyhlášky č. 53/2002 Sb.) ADI v mg.kg-1


E322 lecithiny není specifikováno
E432 polyoxyethylensorbitan-monolaurát (polysorbate 20, tween 20 ) 25 
E433 polyoxyethylensorbitan-monooleát (polysorbate 80, tween 80 ) 25 
E434 polyoxyethylensorbitan-monopalmitát (polysorbate 40, tween 40 ) 25 
E435 polyoxyethylensorbitan-monostearát (polysorbate 60, tween 60 ) 25 
E436 polyoxyethylensorbitan-tristearát (polysorbate 65, tween 65 ) 25 
E442 amonné soli fosfatidových kyselin (emulgátor RM, emulgátor LM) 30 
E471 mono- a diacylglyceroly mastných kyselin (z jedlých tuků) není specifikováno
E472a estery mono- a diacylglycerolů mastných kyselin s octovou kyselinou není specifikováno
E472b estery mono- a diacylglycerolů mastných kyselin s mléčnou kyselinou není specifikováno
E472c estery mono- a diacylglycerolů mastných kyselin s citronovou kyselinou není specifikováno
E472d estery mono- a diacylglycerolů mastných kyselin s vinnou kyselinou není specifikováno
E472e estery mono- a diacylglycerolů mastných kyselin s mono- a diacetylvinnou kyselinou 50 
E472f směsné estery mono- a diacylglycerolů mastných kyselin s octovou a vinnou kyselinou není specifikováno
E473 estery sacharosy s mastnými kyselinami z jedlých tuků (cukroestery) 2,5 
E474 cukroglyceridy 2,5 
E475 estery polyglycerolu s mastnými kyselinami z jedlých tuků 25 
E476 polyglycerol-polyricinoleát 7,5 
E477 estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami z jedlých tuků 25 
E479b směsný produkt reakce tepelně oxidovaného sójového oleje s mono- a diacylglyceroly  


mastných kyselin z jedlých tuků 
rozhodnutí  
odloženo 


E481 natrium-2-stearoyl-laktylát (2-stearoyllaktylát sodný) 20 
E482 kalcium-2-stearoyl-laktylát (2-stearoyllaktylát vápenatý) 20 
E483 stearoyl-tartarát 50 
E491 sorbitan-monostearát (span 60) 25 
E492 sorbitan-tristearát (span 65) 25 
E493 sorbitan-monolaurát (span 20) - 
E494 sorbitan-monooleát (span 80) - 
E495 sorbitan-monopalmitát (span 40) 25 
 
 
zpět 
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Antimikrobní spektrum benzoové kyseliny 


Mikroorganismus pH Minimální inhibující 
množství v mg.dm-3


baktérie   
Bacillus cereus 6,3 500 
Escherichia coli 5,2-5,6   50-120 
Lactobacillus sp. 4,3-6,0   300-1800 
Lysteria monocytogenes 5,6 2000-3000 
Micrococcus sp. 5,5-5,6   50-100 
Pseudomonas sp. 6,0 200-480 
Streptococcus sp. 5,2-5,6 200-400 
kvasinky   
Candida crusei  300-700 
Debaromyces hansenii 4,8 500 
Pichia membranefaciens  700 
Hansenula sp. 4,0 180 
Rhodotorula sp.  100-200 
Saccharomyces bayanus 4,0 330 
Zygosaccharomyces sp. 4,8 1000-4800 
plísně   
Aspergillus sp. 3-5,5 200- > 4000 
Bysochlamys nivea 3,3 500 
Cladosporium herbarum 5,1 100 
Mucor racemosus 5,0 30-120 
Penicillium sp. 2,6-5,0   30-2000 
Rhizopus nigricans 5,0 30-120 
 
 
zpět 
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Seznam intenzifikátorů aróma povolených v ČR 


Číslo E Název a)


E620 glutamová kyselina 
E621 dinatrium-glutamát (glutamát sodný) 
E622 dikalium-glutamát (glutamát draselný) 
E623 kalcium-glutamát (glutamát vápenatý) 
E624 diamonium-glutamát (glutamát amonný) 
E625 magnesium-glutamát (glutamát hořečnatý) 
E626 guanylová kyselina (5´-GMP) 
E627 dinatrium-guanylát (guanylát sodný) 
E628 dikalium-guanylát (guanylát draselný) 
E629 kalcium-guanylát (guanylát vápenatý) 
E630 inosinová kyselina (5´-IMP) 
E631 dinatrium-inosinát (inosinát sodný) 
E632 dikalium-inosinát (inosinát draselný) 
E633 kalcium-inosinát (inosinát vápenatý) 
E634 vápenaté soli 5´-ribonukleotidů 
E635 sodné soli 5´-ribonukleotidů 
 
 
zpět 
 








zpět 
 
 
Syntetická potravinářská barviva a některé jejich atributy 


Číslo E Název Synonymum FD&C název a) Druh barviva Barva 


E102 tartrazin  Yellow No. 5 pyrazolonové citronově žlutá 
E104 chinolinová žluť Gelborange S  chinolinové žlutá 
E110 žluť SY  Yellow No. 6 monoazo oranžová 
E122 azorubin karmoisin  monoazo modročervená 
E123 amaranth viktoriarubin O  monoazo modročervená 
E124 ponceau 4R košenilová červeň A  monoazo červená 
E127 erythrosin  Red No. 3 xanthenové červená 
E128 červeň 2G   monoazo modročervená 
E129 červeň Allura AC   monoazo červená 
E131 patentní modř V   trifenylmethanové zelenomodrá 
E132 indigotin indigokarmin Blue No. 2 indigoidní tmavě modrá 
E133 brilantní modř brilliant blue FCF Blue No. 1 trifenylmethanové zelenomodrá 
E142 zeleň S   trifenylmethanové zelená 
E151 čerň BN brilliant black BN  bisazo černá 
E154 hněď FK   směs monoazo, bisazo  


a trisazo 
hnědá 


E155 hněď HT   bisazo hnědá 
E180 litholrubin BK karmin 6B  monoazo červená 
 
 
zpět 
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Přírodní barviva a anorganické pigmenty povolené v ČR 


Číslo E Název 


E100 kurkumin 
E101 (i) riboflavin, (ii) riboflavin-5´-fosfát 
E120 košenila, karminová kyselina, karminy 
E140 chlorofyly a chlorofyliny, (i) chlorofyly, (ii) chlorofyliny 
E141 měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů, (i) Cu komplexy chlorofylů, (ii) Cu komplexy 


chlorofylinů  
E150a karamel, kulér 
E150b kaustický sulfitový karamel 
E150c amoniakový karamel 
E150d amoniak-sulfitový karamel 
E160a karoteny, (i) směs karotenů, (ii) β-karoten 
E160b annatto, bixin, norbixin 
E160c paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin 
E160d lykopen 
E160e β-apo-8´-karotenal 
E160f ethylester β-apo-8´-karotenové kyseliny 
E161b lutein 
E161g kanthaxanthin 
E162 betalainová červeň, betanin (včetně extraktů z červené řepy) 
E163 anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny) 
E170 uhličitan vápenatý 
E171 oxid titaničitý (titanová běloba) 
E172 oxidy a hydroxidy železa 
E173 hliník (v podobě pigmentu) 
E174 stříbro (v podobě pigmentu) 
E175 zlato (v podobě pigmentu) 
 
 
zpět 
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Přírodní antioxidanty potravinářsky významných komodit 


Materiál Sloučeniny s antioxidační aktivitou 


ovoce  
olivy (Olea europea) fenolové kyseliny (p-kumarová aj.), jejich glykosidy (verbaskosid), fenoly (tyrosol,


hydroxytyrosol), oleuropein  
koření  
rozmarýna  
(Rosmarinum officinalis) 


diterpeny (karnosová kyselina, karnosol aj.), estery fenolových kyselin
(rosmarinová kyselina) 


šalvěj (Salvia officinalis) diterpeny (karnosová kyselina, karnosol aj.) 
tymián (Thymus vulgaris) jednoduché fenoly (thymol, karvakrol) a jejich dimery (diterpeny) 
kurkuma (Curcuma longa) kurkuminoidy (diarylheptanoidy a jejich nižší homology) 
zázvor (Zingiber officinale) gingeroly, shogaoly, zingeron, kurkuminoidy 
obiloviny a olejniny  
pšenice (Triticum aestivum) fenolové kyseliny (estery, glykosidy), tokoferoly, flavonoidy, fosfolipidy 
žito (Secale cereale) fenolové kyseliny (estery, glykosidy), tokoferoly, flavonoidy, fosfolipidy 
ječmen (Hordeum vulgare) tyrosin, tyramin, fenolové kyseliny (estery, glykosidy), tokoferoly, fosfolipidy, lignany 
oves (Avena sativa) avenanthramidy, fenolové kyseliny (estery, glykosidy), tokoferoly, fosfolipidy 
rýže (Oryza sativa) flavony (isovitexin), fenolové kyseliny (estery, glykosidy), tokoferoly 
sója (Glycine max) tokoferoly, isoflavony a jejich glykosidy, fenolové kyseliny, fosfolipidy  
sezamové semeno  
(Sesamum indicum) 


lignany a produkty jejich rozkladu 


arašídy 
(Arachis hypogaea) 


fenolové kyseliny (p-kumarová aj.), flavonoidy (taxifolin, ve slupkách eriodiktyol a
luteolin), tanniny, tokoferoly 


řepka (B. napus,  
B. campestris) 


fenolové kyseliny (jejich estery a glykosidy), hlavně (E)-sinapová, tanniny, tokoferoly 


zelenina  
cibule (Allium cepa) flavonoidy (kvercetin), fenolové kyseliny  
paprika (Capsicum annuum, 
C. frutescens) 


 kapsaicinoidy a příbuzné sloučeniny 
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Seznam antioxidantů povolených v ČR 


Číslo E Název a)


E304 estery mastných kyselin (z jedlých tuků) s askorbovou kyselinou, (i) askorbyl-palmitát, (ii) askorbyl-
stearát b)


E306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 
E307 α-tokoferol 
E308 γ-tokoferol 
E309 δ-tokoferol 
E310 propyl-gallát 
E311 oktyl-gallát 
E312 dodecyl-gallát 
E315 erythorbová (isoaskorbová) kyselina  
E316 natrium-erythorbát (isoaskorban sodný) 
E320 butylhydroxyanisol (BHA) 
E321 butylhydroxytoluen (BHT) 
 
 
zpět 
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Přirozené toxické látky rostlinných materiálů používaných k aromatizaci 


Rostlina Latinský název Část rostliny Toxická látka 
aromatizace potravin    
bez černý  Sambucus nigra květy, plody kyanovodík 
chinovník Cinchona sp. kůra chinin 
mařinka vonná Asperula odorata nať kumarin 
máta kadeřavá (m. peprná, m. polej) Mentha crispa (M. piperita, 


M. pulegium) 
nať pulegon 


muškátovník pravý Myristica fragrans semena (ořech), květ safrol a isosafrol 
řebříček obecný Achillea millefolium nať α- a β-thujon 
řebříček muškátový Achillea moschata nať α- a β-thujon 
šalvěj lékařská Salvia officinalis nať, listy α- a β-thujon 
švestka pravá Prunus domestica plody (jádra) kyanovodík 
aromatizace alkoholických nápojů    
aloe Aloe sp. nať, šťáva aloin 
hořkoň obecná Quassia amara dřevo, kůra kvassin 
puškvorec obecný Acorus calamus kořen β-asaron 
komonice lékařská Mellilotus officinalis nať kumarin 
silovoň obecný Dypterix odorata semena kumarin 
tomka severní 
tomka vonná 


Hierochloe borealis 
H. odorata 


stvol  
stvol 


kumarin 


pelyněk cicvárový Artemisia cina kořen, květ α- a β-thujon 
pelyněk černobýl  
pelyněk pontický  
pelyněk pravý 


A. vulgaris  
A. pontica  
A. absinthium  


nať 
nať 
nať 


α- a β-thujon 


vratič obecný Tanacetum vulgare květ α- a β-thujon 
 
 
zpět 
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Nejvyšší povolené množství  
přirozených toxických látek ve vybraných potravinách 


Sloučenina Potravina Množství  
v mg.kg-1


agaricinová 
kyselina 


alkoholické nápoje 100 


 nápoje, ostatní 
potraviny 


20 


aloin alkoholické nápoje 50 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
0,1 


β-asaron alkoholické nápoje 1 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
0,1 


berberin, hypericin alkoholické nápoje 10 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
0,1 


kumarin žvýkačka 50 
 alkoholické nápoje 10 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
1 


kyanovodík cukrovinky a) 50 
 kompoty b) 5 
 ostatní 1 
pulegon aromatizované 


cukrovinky 
350 


 aromatizované 
nápoje 


250 


 ostatní potraviny 25 
kvassiin alkoholické nápoje 50 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
5 


safrol aromatizované 
potraviny 


15 


 alkoholické nápoje c) 2-5 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
1 


santonin alkoholické nápoje d) 1 
 nápoje 0,1 
α-thujon a β-thujon lihoviny typu bitter 35 
 potraviny obsahující 


šalvěj 
25 


 alkoholické nápoje c) 5-10 
 nápoje, ostatní 


potraviny 
0,5 


a) Nugát, marcipán. b) Z neodpeckovaného ovoce. c) S obsahem ethanolu do 25 % obj.  d) S obsahem ethanolu nad 
25 % obj. 
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Relativní sladkost některých chemicky modifikovaných přírodních látek a syntetických 
sloučenin (sacharosa = 1) 


Sloučenina Sladkost 


modifikované látky  
neohesperidindihydrochalkon   500-2000 
naringindihydrochalkon 100-350 
(E)-perillaldehydoxim 350 
syntetické látky  
acesulfam K   80-250 
2-amino-1-propoxy-4-nitrobenzen 4000-5000 
aspartam   100-200 
cyklamát     30-60 
dulcin   70-350 
sacharin   200-700 
sukralosa 600 
 







Výskyt a relativní sladkost některých přírodních sloučenin (sacharosa = 1) 


Sloučenina  Sladkost 
dulkosid A 30 
fyllodulcin 200-800 
glycyrrhizin 50 
(+)-hernandulcin 1250 
monellin 1500-3000 
osladin 3000 
perillaldehyd 12 
rebaudiosid A 130 
steviosid 100-300 
thaumatin 2000-3000 
 
 
zpět 
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Seznam náhradních sladidel povolených v ČR 


Číslo E Název 


E420 sorbitol, (i) sorbitol, (ii) sorbitol sirup 
E421 mannitol 
E950 acesulfam K 
E951 aspartam 
E953 isomalt 
E954 sacharin, jeho sodná, draselná, vápenatá sůl 
E957 thaumatin 
E959 neohesperidindihydrochalkon 
E965 maltitol, (i) maltitol, (ii) maltitol sirup 
E966 laktitol 
E967 xylitol 
 
 
zpět 
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Seznam kyselin, zásad a jejich derivátů používaných v ČR v nezbytném množství 


Číslo E Název a) Číslo E Název a)


E170 uhličitany vápenaté, (i) uhličitan vápenatý,  
(ii) hydrogenuhličitan vápenatý 


E500 uhličitany sodné, (i) uhličitan sodný,  
(ii) hydrogenuhličitan sodný 


E260 octová kyselina E501 uhličitany draselné, (i) uhličitan draselný,  
(ii) hydrogenuhličitan draselný 


E261 kalium-acetát (octan draselný) E503 uhličitany amonné, (i) uhličitan amonný,  
(ii) hydrogenuhličitan amonný 


E262 octany sodné, (i) natrium-acetát (octan sodný),  
(ii) natrium-hydrogen-diacetát b)


E504 uhličitany hořečnaté, (i) uhličitan hořečnatý,  
(ii) hydrogenuhličitan hořečnatý 


E263 kalcium-diacetát (octan vápenatý) E507 kyselina chlorovodíková 
E270 mléčná kyselina E508 chlorid draselný 
E296 jablečná kyselina E509 chlorid vápenatý 
E300 askorbová kyselina E511 chlorid hořečnatý 
E301 natrium-askorbát (askorban sodný) E513 kyselina sírová 
E302 kalcium-askorbát (askorban vápenatý) E514 sírany sodné, (i) síran sodný,  


(ii) hydrogensíran sodný 
E325 natrium-laktát (mléčnan sodný) E515 sírany draselné, (i) síran draselný,  


(ii) hydrogensíran draselný 
E326 kalium-laktát (mléčnan draselný) E516 síran vápenatý 
E327 kalcium-dilaktát (mléčnan vápenatý) E518 síran hořečnatý 
E330 citronová kyselina E524 hydroxid sodný 
E331 citráty sodné, (i) natrium-dihydrogen-citrát, (ii) 


dinatrium-hydrogen-citrát, (iii) trinatrium-citrát 
E525 hydroxid draselný 


E332 citráty draselné, (i) kalium-dihydrogen-citrát,  
(ii) trikalium-citrát 


E526 hydroxid vápenatý 


E333 citráty vápenaté, (i) kalcium-dinatrium-citrát, (ii) 
dikalcium-dihydrogen-dicitrát, (iii) trikalcium-
dicitrát 


E527 hydroxid amonný 


E334 vinná kyselina E528 hydroxid hořečnatý 
E335 vinany sodné, (i) natrium-hydrogen-tartarát,  


(ii) dinatrium-tartarát 
E529 oxid vápenatý 


E336 vinany draselné, (i) kalium-hydrogen-tartarát,  
(ii) dikalium-tartarát 


E530 oxid hořečnatý 


E337 kalium-natrium-tartarát (vinan sodno-draselný) E570 mastné kyseliny (z jedlých tuků) 
E350 jablečnany sodné, (i) dinatrium-malát,  


(ii) natrium-hydrogen-malát 
E574 glukonová kyselina 


E351 dikalium-malát (jablečnan draselný) E575 glukono-1,5-lakton (δ-lakton glukonové kyseliny)
E352 jablečnany vápenaté, (i) kalcium-malát,  


(ii) kalcium-dihydrogen-dimalát 
E576 natrium-glukonát (glukonát sodný) 


E354 kalcium-tartarát (vinan draselný) E577 kalium-glukonát (glukonát draselný) 
E380 triamonium-citrát (citran amonný) E578 kalcium-diglukonát (glukonát vápenatý) 
E470(a) soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných 


kyselin z jedlých tuků 
E640 glycin a jeho sodná sůl 


E470(b) hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků E1518 glyceryl-triacetát (triacetin) 
a) Vedle názvů doporučených IUPAC jsou uváděny také názvy podle Vyhlášky č. 53/2002 Sb. b) Sloučenina octanu 
sodného a octové kyseliny, C4H7O4Na . n H2O (n = 0 nebo 3). 
 







Seznam kyselin a solí a dalších látek používaných v ČR omezeně pro některé druhy potravin 


Číslo E Název a)


E297 fumarová kyselina 
E338 kyselina fosforečná 
E339 fosforečnany sodné, (i) dihydrogenfosforečnan sodný, (ii) hydrogenfosforečnan disodný,  


(iii) fosforečnan sodný 
E340 fosforečnany draselné, (i) dihydrogenfosforečnan draselný, (ii) hydrogenfosforečnan didraselný,  


(iii) fosforečnan draselný 
E341 fosforečnany vápenaté, (i) hydrogenfosforečnan vápenatý, (ii) dihydrogenfosforečnan vápenatý,  


(iii) fosforečnan vápenatý 
E353 metavinná kyselina 
E355 adipová kyselina 
E356 dinatrium-adipát (adipan sodný) 
E357 dikalium-adipát  (adipan draselný) 
E363 jantarová kyselina 
E385 kalcium-dinatrium-ethylendiamintetraacetát (dvojsodnovápenatá sůl EDTA) 
E450 difosforečnany, (i) dihydrogendifosforečnan disodný, (ii) hydrogendifosforečnan trisodný,  


(iii) difosforečnan sodný, (iv) dihydrogendifosforečnan didraselný, (v) difosforečnan draselný,  
(vi) difosforečnan vápenatý, (vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý 


E451 trifosforečnany, (i) trifosforečnan sodný, (ii) trifosforečnan draselný 
E452 polyfosfáty, (i) polyfosfát sodný, (ii) polyfosfát draselný, (iii) polyfosfát sodnovápenatý, 


(iv) polyfosfát vápenatý 
E579 ferrum (II)-glukonát (glukonan železnatý) 
E585 ferrum (II)-laktát (mléčnan železnatý) 
E927(b) močovina (karbamid) 
E1505 triethyl-citrát 
a) Vedle názvů doporučených IUPAC jsou uváděny také názvy podle Vyhlášky č. 53/2002 Sb. 
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Obsah glutamové, inosinové a guanylové kyseliny v některých potravinách 


Potravina Obsah v mg.kg-1


 volná Glu IMP GMP 


vepřové maso 230 1860 37 
kuřecí maso 440 1150 22 
hrášek 750 0 0 
rajčata 2460 0 0 
 
 
zpět 
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Seznam konzervantů povolených v ČR 


Číslo E Název a)


E200 sorbová kyselina 
E202 kalium-sorbát (sorban draselný) 
E203 kalcium-disorbát (sorban vápenatý) 
E210 benzoová kyselina 
E211 natrium-benzoát (benzoan sodný) 
E212 kalium-benzoát (benzoan draselný) 
E213 kalcium-dibenzoát (benzoan vápenatý) 
E214 ethyl-p-hydroxybenzoát 
E215 ethyl-p-hydroxybenzoát (sodná sůl) 
E216 propyl-p-hydroxybenzoát 
E217 propyl-p-hydroxybenzoát (sodná sůl) 
E218 methyl-p-hydroxybenzoát 
E219 methyl-p-hydroxybenzoát (sodná sůl) 
E220 oxid siřičitý (SO2) 
E221 siřičitan disodný (Na2SO3) 
E222 hydrogensiřičitan sodný (NaHSO3) 
E223 disiřičitan disodný (pyrosiřičitan sodný, 


Na2S2O5) 
E224 disiřičitan didraselný (pyrosiřičitan draselný, 


K2S2O5) 
E226 siřičitan vápenatý (CaSO3) 
E227 hydrogensiřičitan vápenatý, Ca(HSO3)2
E228 hydrogensiřičitan draselný (KHSO3) 
E230 bifenyl 
E231 o-fenylfenol 
E232 natrium-o-fenylfenolát 
E233 thiabendazol 
E234 nisin 
E235 natamycin (pimaricin) 
E242 dimethyl-dikarbonát (dimethyl-pyrokarbonát) 
E249 dusitan draselný (KNO2) 
E250 dusitan sodný (NaNO2) 
E251 dusičnan sodný (NaNO3) 
E252 dusičnan draselný (KNO3) 
E280 propionová kyselina 
E281 natrium-propionát (propionan sodný) 
E282 kalcium-dipropionát (propionan vápenatý) 
E283 kalium-propionát (propionan draselný) 
E284 kyselina boritá (H3BO3) 
E285 tetraboritan disodný (borax, Na2BB4O7) 
E1105 lysozym 
a) Kromě názvů doporučených IUPAC jsou uváděny také názvy podle Vyhlášky č. 53/2002 Sb. 
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