
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na simultánní stanovení vybraných sladidel a konzervantů 

v energetických nápojích metodou kapalinové chromatografie ve spojení s DAD a ELSD 

detekcí. Metoda byla optimalizována pro stanovení aspartamu, acesulfamu K, sacharinu, 

sukralózy, steviol-glykosidů, kyseliny benzoové a kyseliny sorbové. Analýzy byly provedeny 

na koloně Poroshell 120 EC-C18 (4.6 x 150 mm, 2.7 μm, Agilent) za použití směsi 

methanolu, acetonu a vody s přídavkem kyseliny mravenčí a triethylaminu jako mobilní fáze. 

Byla použita gradientová eluce při průtoku mobilní fáze 0,5 ml·min
-1

. Byly stanoveny 

validační parametry (limit detekce, limit kvantifikace, opakovatelnost a výtěžnost). 

Validovaná metoda byla použita pro analýzu reálných vzorků. 

 

ABSTRACT  

This master´s thesis is focused on simultaneous determination of sweeteners and preservatives 

in energy drinks by liquid chromatography coupled with DAD and ELSD detection. 

The method was optimized for determination of aspartame, acesulfame K, saccharin, 

sucralose, steviol glycosides, benzoic acid and sorbic acid. Analyses were carried out 

on the Poroshell 120 EC-C18 column (4.6 x 150 mm, 2.7 μm, Agilent) using mixture 

of methanol, acetone and water with formic acid and trimethylamine as a gradient mobile 

phase at a flow rate 0,5 mL·min
-1

. Validation parameters were determined (limit of detection, 

limit of quantification, repeatability and recovery).  The validated method was applied on real 

samples. 
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1 ÚVOD 

Sladkou chuť lidé vyhledávali odedávna. Sbírali sladké ovocné plody a sladili potraviny 

včelím medem. Později se rozšířila výroba cukru z cukrové řepy a cukrové třtiny 

v cukrovarech. Nadměrná konzumace sacharózy však má negativní vliv na lidské zdraví 

a může přispívat ke vzniku obezity a zubního kazu. Z těchto důvodů se ve 20. století začala 

používat do potravin náhradní sladidla. Uměle vyrobená sladidla jsou mnohonásobně sladší 

než sacharóza. Malé množství těchto látek může nahradit velké množství cukru, čímž dojde 

ke snížení energetického obsahu výrobku. V současnosti mají náhradní sladidla význam 

zejména pro diabetiky, kterým pomáhají snižovat příjem glukózy. 

V dávných dobách se nepoužívaly žádné konzervanty. Vše, co si lidé obstarali k jídlu 

lovem a sběrem, ihned zkonzumovali, proto nebylo nutné uchovávat potraviny po delší dobu. 

Potřeba uchovávat potraviny se objevila až s rozvojem zemědělství. Ovoce, zelenina 

a obiloviny byly čerstvé pouze v období sklizně a bylo nezbytné zajistit jejich poživatelnost 

po delší dobu. Mezi první používané způsoby konzervace patřilo uzení a nasolování masa.  

Potraviny se také nakládaly do octa nebo vína. K zásadnímu rozvoji konzervačních technik 

však došlo až s objevem pasterace francouzským vědcem Louisem Pasteurem v 19. století. 

Syntetické chemikálie se začaly používat jako konzervační látky počátkem 20. století. 

Konzervanty se přidávají do potravinářských výrobků, aby se zabránilo zkažení potravin 

vlivem činnosti mikroorganismů a předešlo se tak produkci mikrobiálních toxinů 

nebezpečných pro lidské zdraví. V současnosti lze v obchodní síti zakoupit výrobky s velmi 

dlouhou dobou trvanlivosti, proto se potravinářský průmysl bez konzervačních látek 

neobejde. 

Koncentrace jednotlivých sladidel a konzervantů v potravinách je nutné sledovat, aby 

nedocházelo k překračování legislativních limitů, byla zaručena bezpečnost a zdravotní 

nezávadnost pro spotřebitele a odhalilo se případné falšování výrobků. Aby se daly 

koncentrace jednotlivých sladidel a konzervantů kontrolovat, bylo nutné vyvinout rychlou 

a snadnou metodu pro stanovení těchto látek, což je náplní této práce. Kapalinová 

chromatografie představuje univerzální a rozšířenou techniku pro stanovení mnoha sloučenin, 

proto byla zvolena jako vhodná metoda pro simultánní stanovení náhradních sladidel 

a konzervantů v energetických nápojích. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Energetické nápoje 

Jako energetické nápoje se označují nealkoholické nápoje, které slouží ke zvýšení fyzické 

energie, zlepšení psychických a mentálních schopností a udržení bdělosti a pozornosti. 

Obvykle obsahují vysoké množství kofeinu [1]. Hlavní složku představuje pitná voda. Složení 

nápojů se liší podle výrobce, ale běžně jsou v nich přítomné některé z následujících 

ingrediencí. Energetické nápoje mohou obsahovat přírodní sladidla (sacharóza, glukózo-

fruktózový sirup) nebo náhradní sladidla (aspartam, acesulfam K, sukralóza), konzervanty 

(kyselina sorbová, kyselina benzoová a jejich soli), regulátory kyselosti (kyselina citronová, 

citronany sodné, uhličitany sodné nebo hořečnaté), barviva (karamel, antokyany), různá 

aromata, dále mohou obsahovat vitaminy (thiamin, riboflavin, niacin, kyselina pantothenová, 

pyridoxin, kyselina listová, kobalamin a kyselina L-askorbová, která slouží zároveň jako 

antioxidant), deriváty aminokyselin (taurin, karnitin), inositol, glukuronolakton a rostlinné 

extrakty z guarany či ženšenu. Nejčastěji se energetické nápoje prodávají v plechovkách 

a obvykle jsou sycené oxidem uhličitým. Oblíbené jsou zejména mezi studenty, těžce 

pracujícími lidmi, sportovci a řidiči [1]. 

Vzhledem ke skutečnosti, že energetické nápoje obsahují vysoké množství kofeinu, lze 

na obalu nalézt upozornění, že výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy 

a pro osoby se zvýšenou citlivostí na kofein. Dále obsahují upozornění, že se nesmějí 

kombinovat s alkoholickými nápoji. Konzumace většího množství kofeinu a alkoholu může 

být nebezpečná, protože kofein zakryje příznaky opilosti [1, 2]. 

2.2 Látky obsažené v energetických nápojích 

2.2.1 Kofein 

Kofein neboli 1,3,7-trimethylxanthin (Obrázek 1) je purinový alkaloid s hořkou chutí, který 

se přirozeně vyskytuje ve více než 60 druzích tropických a subtropických rostlin. Je přítomný 

v čajových lístcích, kávových zrnech, guaraně a kolových ořeších. Je také obsažen v kávě, 

černém čaji, energetických nápojích, čokoládě a některých limonádách. Průměrný obsah 

kofeinu v jednom šálku kávy je asi 80 mg, ale tato hodnota se může lišit v závislosti 

na způsobu přípravy. Energetické nápoje mohou obsahovat až 32 mg kofeinu na 100 ml. 

Každodenní konzumace kofeinu je v moderní společnosti značně rozšířená a pití kávy se stalo 

oblíbeným společenským zvykem v mnoha kulturách.  

Po konzumaci se kofein rychle vstřebává v trávicím traktu. Působí na tělo jako stimulant 

a ovlivňuje zejména centrální nervový systém. Zlepšuje pozornost, koncentraci, bdělost 

a zvyšuje výkon a bazální metabolismus. Vysoký příjem kofeinu (nad 400 mg denně) však 

může mít nežádoucí účinky a způsobovat zažívací problémy, poruchy spánku, neklid, bušení 

srdce, srdeční arytmii nebo třes rukou. Dlouhodobá konzumace vysokých dávek kofeinu může 

zapříčinit úzkost a vysoký krevní tlak [2 - 5]. 
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Obrázek 1: Vzorec kofeinu [3]. 

 

2.2.2 Sladidla 

Sladidla představují důležitou složku energetických nápojů. Nejčastěji se používá sacharóza 

a glukózo-fruktózový sirup. Kromě toho, že zajišťují sladkou chuť výrobku, představují také 

zdroj energie. V nápojích označovaných jako light, zero nebo bez cukru jsou přírodní sladidla 

nahrazena aspartamem, acesulfamem K či sukralózou. Častá je kombinace více sladidel 

v jednom výrobku (např. aspartamu a acesulfamu K), aby se výsledný chuťový vjem co 

nejvíce blížil sacharóze [6] a byly maskovány případné nežádoucí pachuti [7]. Podrobněji jsou 

látky popsány v Kapitole 2.3. 

2.2.3 Konzervanty 

Konzervanty jsou nezbytné pro zajištění dlouhé doby trvanlivosti energetických nápojů. 

Používá se především kyselina benzoová, kyselina sorbová a jejich soli – benzoáty a sorbáty. 

Podrobněji jsou jednotlivé konzervanty popsány v Kapitole 2.4. 

2.2.4 Vitaminy skupiny B 

Vitaminy jsou organické nízkomolekulární sloučeniny, které jsou v určitém množství 

nezbytné pro správnou funkci metabolismu. V organismu mají funkci katalyzátorů 

biochemických reakcí. 

B-komplex je označení pro skupinu vitaminů rozpustných ve vodě. Energetické nápoje 

často obsahují riboflavin (B2), niacin (B3), kyselinu pantothenovou (B5), pyridoxin (B6), 

kyselinu listovou (B9) nebo kobalamin (B12). 

Uvedené látky zastávají v organismu důležité funkce a podílí se na řadě metabolických 

procesů. Riboflavin je součástí koenzymů, které se účastní buněčného dýchání. Pyridoxin má 

vliv na centrální nervový systém a jeho fosforylovaná forma je koenzymem při dekarboxylaci 

a transaminaci aminokyselin. Kyselina listová se účastní syntézy purinových 

a pyrimidinových bází nukleových kyselin a ovlivňuje tedy procesy buněčného dělení [8, 9]. 
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2.2.5 Guarana 

Guarana (Paullinia cupana) je rostlina pocházející z povodí Amazonie, která je nápadná 

svými červenými plody (Obrázek 2). Černá semena mají vysoký obsah kofeinu, proto se 

guarana často používá jako přísaha do nealkoholických nápojů. Kromě kofeinu rostlina 

obsahuje řadu dalších látek (alkaloidy, theofylin, theobromin, taniny, saponiny a sacharidy). 

Guarana stimuluje centrální nervový systém, zvyšuje bdělost, působí proti únavě a vyčerpání 

a vykazuje antioxidační účinky [4, 10, 11]. 

 

 

 
 

Obrázek 2: Plody guarany [12]. 

 

2.2.6 Ženšen 

Ženšen pravý (Panax ginseng, Obrázek 3) je rostlina původem z oblasti východní Asie. 

Pěstování ženšenu na plantážích je poměrně obtížné, protože vyžaduje specifické podmínky. 

Plody jsou šťavnaté jasně červené bobule. Z rostliny se však využívá dužnatý kořen žluté 

barvy, který obsahuje řadu vitaminů (A, B, C, E) a minerálních látek (železo, hořčík, draslík, 

fosfor), vlákninu, sacharidy, lipidy, proteiny a saponinové glykosidy gingenosidy. Ženšen má 

protizánětlivé a antioxidační účinky, podporuje imunitu a zlepšuje funkci jater, činnost mozku 

a paměť.  Používá se při celkové slabosti a vyčerpání organismu, při rekonvalescenci, 

zhoršeném trávení, ke snížení stresu a regulaci krevního tlaku. V mnoha asijských zemích se 

tradičně využívá v medicíně k léčbě řady onemocnění [4, 13].  
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Obrázek 3: Ženšen pravý (Panax ginseng) [13]. 

 

2.2.7 Taurin 

Taurin neboli 2-aminoethansulfonová kyselina (Obrázek 4) se podílí na řadě biologických 

a fyziologických procesů probíhajících v lidském organismu. Nachází se ve vysokých 

koncentracích ve všech savčích tkáních. Stabilizuje membrány, má antioxidační účinky, 

reguluje koncentraci vápenatých iontů uvnitř buněk, má vliv na pohyb neurotransmiterů 

a kontroluje tlak krve. V potravě přijímáme taurin například z hovězího nebo vepřového masa 

a ryb [1, 14]. 

 

 

 
 

Obrázek 4: Vzorec taurinu [15]. 
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2.3 Sladidla 

Jako sladidla se v potravinářství označují látky, které dodávají výrobkům příjemnou 

sladkou chuť. Sladidla se rozdělují na intenzivní neboli nevýživová a objemová, která se 

označují také jako výživová. Mezi nevýživová řadíme syntetická sladidla a sladidla 

přírodního původu. Do kategorie výživových sladidel patří rafinované cukry a cukerné 

náhražky. Rozdělení sladidel je znázorněno na Obrázku 5. 

 

 

Obrázek 5: Rozdělení sladidel [16]. 

 

Jednotlivá sladidla se liší svojí relativní sladivostí (viz Tabulka 1). Sladivost umělých 

sladidel je mnohonásobně vyšší než sladivost sacharózy. Například kilogram cukru může být 

při výrobě potravinářského produktu nahrazen pouze několika gramy velmi sladkého 

materiálu, takže dojde ke snížení energetického obsahu výrobku [6, 16]. 

 

Tabulka 1: Relativní sladivost vybraných sladidel vzhledem k sacharóze [5, 17]. 

Sladidlo Relativní sladivost Sladidlo Relativní sladivost 

glukóza 

sacharóza 

fruktóza 

cyklamáty 

steviosid 

0,75 

1 

1,8 

30 - 60 

100 - 300 

rebaudiosid A 

acesulfam K 

aspartam 

sacharin 

sukralóza 

130 

80 - 250 

100 - 200 

200 - 700 

600 
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Použití umělých sladidel do potravinářských výrobků se řídí platnou legislativou 

jednotlivých států. Seznam povolených náhradních sladidel v České republice je uveden 

v Tabulce 2. Kromě uvedených sladidel lze ke slazení použít také steviol-glykosidy (E960), 

jejichž použití bylo v Evropské unii schváleno v roce 2011 [18]. 

Náhradní sladidla je dovoleno používat ke slazení potravin a přípravě stolních sladidel, 

nesmí však být použity ke slazení potravin určených ke zpracování na dětskou výživu [5]. 

 

Tabulka 2: Seznam náhradních sladidel povolených v ČR [5]. 

Označení Název Označení Název 

E420 

E421 

sorbitol, sorbitolsirup 

mannitol 

E955 

E957 

sukralóza 

thaumatin 

E950 acesulfam K E959 neohesperidin dihydrochalkon 

E951 aspartam E965 maltitol, maltitolsirup 

E952 kyselina cyklamová (její 

sodná a vápenatá sůl) 

E966 laktitol 

E953 

E954 

isomalt 

sacharin (jeho sodná, 

draselná a vápenatá sůl) 

E967 

E968 

xylitol 

erythritol 

 

Náhradní sladidla se používají ke slazení potravin z následujících důvodů. Díky tomu, 

že snižují obsah kalorií ve výrobku, mohou přispět k redukci hmotnosti v případě obezity. 

Slouží také jako prevence zubních kazů. Použití náhradních sladidel umožňuje vyrábět sladké 

potraviny pro pacienty s diabetem a produkovat levnější potraviny (umělá sladidla jsou 

obvykle levnější než sacharóza a jsou potřeba pouze v malém množství) [6, 17, 19]. 

 

2.3.1 Aspartam 

Náhradní sladidlo aspartam bylo objeveno v roce 1965. Vzniká spojením dvou 

aminokyselin (L-fenylalaninu a kyseliny L-asparagové) methylesterovou vazbou (Obrázek 6). 

Je přibližně 200x sladší než sacharóza, ale relativní sladivost může být ovlivněna teplotou, 

hodnotou pH a druhem aplikace. Často se používá v kombinaci s dalšími sladidly 

(acesulfam K, sacharin, cyklamáty, steviol-glykosidy, cukerné alkoholy, fruktóza, glukóza 

nebo sacharóza). 

Aspartam je bílá až bezbarvá krystalická látka, která má poměrně nízkou rozpustnost 

ve vodě. V pevné bezvodé formě je poměrně stabilní. V roztocích však v závislosti 

na podmínkách pH, teplotě a délce skladování hydrolyzuje na jednotlivé aminokyseliny 

a methanol. Degradační reakce jsou spojené s postupným poklesem sladké chuti. Aspartam je 

nestabilní při delším zahřívání (vaření, pečení). Pro zlepšení teplotní stability lze použít 

enkapsulaci. 



14 

 

Kvůli svým vlastnostem našel aspartam v potravinářském průmyslu uplatnění pouze 

v potravinách, které nejsou tepelně upravovány. Používá se do nealkoholických nápojů, 

sladkostí, žvýkaček, čokolády, jogurtů, nápojů v prášku i jako stolní sladidlo pro diabetiky. 

Využívá se i ve farmaceutickém průmyslu. 

 
Obrázek 6: Vzorec aspartamu [16]. 

 

Potraviny a stolní sladidla, která obsahují aspartam, musí mít na obalu upozornění, 

že obsahují zdroj fenylalaninu. Tato informace je důležitá zejména pro lidi s fenylketonurií. 

Aspartam se v organismu metabolizuje na 3 složky (fenylalanin, kyselinu asparagovou 

a methanol). Kvůli vrozenému poškození či nedostatečné funkci enzymu 

fenylalaninhydroxylázy nemohou tito lidé metabolizovat aminokyselinu fenylalanin 

na tyrosin a konzumace aspartamu by pro ně představovala zdravotní riziko. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se aspartam částečně rozkládá na methanol, existovaly určité 

pochyby o jeho zdravotní nezávadnosti. Vyskytly se nepodložené studie, že je aspartam 

neurotoxický a způsobuje rakovinu. Nicméně aspartam i jeho degradační produkty byly přísně 

testovány a množství methanolu, které může teoreticky vzniknout rozkladem aspartamu 

v nápoji, je zanedbatelné a nepředstavuje zdravotní riziko. Podle dostupných dat není 

normální konzumace aspartamu riziková. Doporučená hodnota ADI je stanovena na 40 mg 

na kilogram tělesné hmotnosti [5, 6, 16, 17, 19, 20]. 

2.3.2 Acesulfam K 

Acesulfam K neboli draselná sůl acesulfamu  (Obrázek 7) byl objeven náhodně roku 1967. 

Je přibližně 200x sladší než sacharóza. Při vyšších koncentracích může vykazovat vedlejší 

pachutě, proto se často používá ve směsích s dalšími sladidly (např. s aspartamem, cyklamáty, 

sukralózou, sacharinem, cukernými alkoholy nebo glukózo-fruktózovým sirupem). 

Tvoří bílé až bezbarvé krystaly a je dobře rozpustný ve vodě. Za běžných podmínek je 

extrémně stabilní. V pevném bezvodém stavu může být skladován mnoho let bez viditelných 

a analyticky detekovatelných změn. Rozkládá se až při teplotách nad 200 °C, a lze proto 

použít i při pasteraci, sterilaci, konzervaci, sprejovém sušení, pečení a mikrovlnném záhřevu. 

Nebyly zaznamenány žádné reakce acesulfamu K se složkami potravin. 
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Obrázek 7: Vzorec acesulfamu K [7]. 

 

Díky svým vlastnostem má široké využití v potravinářském průmyslu. Běžně se používá 

jako sladidlo do žvýkaček, bonbonů, nápojů v prášku, nealkoholických nápojů, mléčných 

výrobků, zmrzlin a mnoha dalších výrobků. Acesulfam K lze nalézt také v zubních pastách 

a ústních vodách. 

V lidském těle není metabolizován. Po konzumaci se absorbuje a rychle se v nezměněné 

podobě vylučuje močí. Nevykazuje mutagenní ani jiné toxické účinky. Hodnota ADI byla 

stanovena na 9 mg na kilogram tělesné hmotnosti [5, 6, 17, 19]. 

2.3.3 Sacharin 

Sacharin (Obrázek 8) byl objeven roku 1879. Je dostupný také ve formě sodné, draselné 

a vápenaté soli. Je přibližně 300 - 500x sladší než sacharóza. Jeho nevýhodou je, že vykazuje 

hořkou a kovovou pachuť, proto se obvykle používá společně s cyklamáty nebo dalšími 

sladidly (aspartam, acesulfam K), která negativní chuťové vjemy zamaskují. 

 

 

 
 

Obrázek 8: Vzorec sacharinu a jeho sodné soli [6]. 

 

V potravinách za normálních podmínek skladování a při tepelném zpracování je sacharin 

stabilní. Sodná a vápenatá sůl se rozkládají až při teplotách nad 300 °C. Vykazuje pouze 

nízkou rozpustnost ve vodě, jeho soli jsou však snadno rozpustné. Používá se například 

pro slazení nápojů, dortů a sušenek. 
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Sacharin není v těle metabolizován. Po konzumaci se téměř úplně absorbuje v trávicím 

traktu a poté je rychle vyloučen z těla močí. V minulosti existovaly určité pochybnosti 

ohledně bezpečnosti sacharinu, protože podle některých studií měl karcinogenní účinky 

a způsoboval rakovinu močového měchýře u laboratorních krys. Podle nových studií však 

konzumace sacharinu nepředstavuje pro lidi zdravotní riziko. Hodnota ADI byla stanovena 

na 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti [5, 6, 16, 17, 19, 21]. 

 

2.3.4 Sukralóza 

Sukralóza (Obrázek 9) byla objevena v rámci výzkumného programu. Způsob výroby 

spočívá v náhradě tří hydroxylových skupin v molekule sacharózy atomy chloru. Je přibližně 

600x sladší než sacharóza a profil sladké chuti je podobný cukru. 

Sukralóza je velmi stabilní a dobře rozpustná ve vodě. Vykazuje dobrou stabilitu za vyšších 

teplot i v kyselých roztocích s nízkou hodnotou pH. Vzhledem ke své stabilitě při termických 

operacích je sukralóza vhodná i do pekařských výrobků. Dále se používá do nealkoholických 

nápojů, žvýkaček, mražených dezertů a dalších potravin. 

Malé množství sukralózy (asi 8 - 22 %) se po konzumaci absorbuje a zbytek se vyloučí 

z těla v nezměněné podobě. Část vstřebané sukralózy může být hydrolyzována za vzniku 

dvou molekul. Sukralóza vykazuje pouze nízkou toxicitu a hodnoty ADI byla stanovena 

na 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti [5, 6, 16, 17, 19, 22]. 

 

 
Obrázek 9: Vzorec sukralózy [19]. 

 

2.3.5 Steviol-glykosidy 

Steviol-glykosidy představují sladidlo přírodního původu extrahované z listů rostliny Stevia 

rebaudiana Bertoni (Obrázek 10), která pochází ze severovýchodní části Paraguaye v Jižní 

Americe. Stévie je zdrojem sladkých diterpenových glykosidů. Hlavní glykosidy se nazývají 

steviosid (Obrázek 11) a rebaudiosid A (Obrázek 11). Kromě nich rostlina obsahuje několik 

dalších sladkých glykosidů (např. steviolbiosid, dulkosid A a další typy rebaudiosidů 

s označením B až F). V současnosti je pěstování stévie rozšířené zejména ve východní Asii 

(Japonsko, Korea, Čína), kde se často používá ke slazení potravin. 



17 

 

 

Obrázek 10: Listy rostliny Stevie sladké [23]. 

 

Steviol-glykosidy jsou přibližně 250 - 300x sladší než sacharóza a vykazují dobrou stabilitu 

v kyselých nápojích a při zvýšené teplotě do 200 °C. Steviosid je bílá krystalická látka 

s malou rozpustností ve vodě, rebaudiosid A je však díky své struktuře rozpustný výrazně 

více. 

Používají se ke slazení nealkoholických nápojů, sladkostí, žvýkaček, zmrzliny, jogurtů 

a mnoha dalších potravin. Díky svým antimikrobiálním vlastnostem našel steviosid uplatnění 

také v zubních pastách a ústních vodách. 

Po konzumaci jsou steviol-glykosidy absorbovány v trávicím traktu a mohou být rozloženy 

střevní mikroflórou na volný steviol. Hodnota ADI byla stanovena organizací EFSA na 4 mg 

na kilogram tělesné hmotnosti. Steviol-glykosidy však vykazují pouze nízkou toxicitu, proto 

je možné, že bude v budoucnu hodnota ADI na základě nových studií zvýšena [5, 6, 17 - 19, 

23 - 25]. 

 

Obrázek 11: Vzorec steviosidu [26] a rebaudiosidu A [27]. 
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2.4 Konzervanty 

Konzervační látky zajišťují kvalitu a bezpečnost výrobků a slouží jako prevence 

nežádoucích reakcí, které jsou zodpovědné za kažení potravin. Zároveň inhibují růst 

nežádoucích mikroorganismů (bakterie, plísně, kvasinky) a tím prodlužují trvanlivost potravin 

během distribuce a skladování. Běžně se konzervanty používají v kombinaci s dalšími 

metodami (např. pasterace, sterilace). Látky prodlužující trvanlivost se rozdělují na přírodní 

(tradiční), syntetické a antibiotika (viz Obrázek 12). 

 

Obrázek 12: Rozdělení konzervantů používaných v potravinářském průmyslu [28]. 

 

Konzervační prostředky používané v potravinářském průmyslu musí splňovat určitá 

kritéria. Konzervanty ani jejich metabolity nesmí být toxické a zdraví škodlivé. Měly by být 

snadno rozpustné ve vodě a mít dostatečnou stabilitu i při působení vyšších teplot. Musí 

vykazovat antimikrobiální vlastnosti v rozmezí pH konkrétní potraviny. Konzervanty by 

neměly ovlivňovat senzorické vlastnosti výrobků a reagovat s dalšími složkami potravin 

[5, 16, 21, 28, 29]. 

 

2.4.1 Kyselina benzoová 

Kyselina benzoová (Obrázek 13) se přirozeně vyskytuje v malém množství v některých 

druzích ovoce a v mléčných výrobcích. Pro průmyslové využití v potravinářském průmyslu se 

vyrábí organickou syntézou. Jako konzervant je vhodná zejména pro kyselé potraviny. Její 

antimikrobiální aktivita se nachází v rozmezí pH 2,5 - 4. Aktivní formu představuje 

nedisociovaná kyselina, která má přibližně 100x vyšší účinnost než aniont. Většina kvasinek 

a plísní je inhibována nedisociovanou kyselinou o koncentraci 500 - 1000 mg na kilogram 

výrobku, řada bakterií je však inhibována až mnohem vyššími koncentracemi. Podle druhu 

potraviny se kyselina benzoová používá v množství 150 - 2000 mg na kilogram výrobku. 
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Nevýhodou je omezená rozpustnost kyseliny ve vodných roztocích, avšak její sodná 

a draselná sůl jsou ve vodě lépe rozpustné. Pro použití v potravinách se preferuje benzoát 

draselný, aby se nezvyšoval obsah sodíku ve výrobcích. Kyselina benzoová a její soli se 

používají pod označením E210 - E213 ke konzervaci sycených i nesycených nápojů, 

alkoholických nápojů (s obsahem ethanolu nižším než 15 %), ovocných džusů, sirupů, džemů, 

zavařenin, nakládané zeleniny, čalamád, margarínů, hořčice, kečupu, mletého masa, náplní 

do sladkého pečiva, mléčných dezertů, žvýkaček a sušeného ovoce. Za problematickou lze 

považovat kombinaci benzoátů v nápojích společně s vitaminem C, protože může docházet 

k tvorbě nepatrného, ale detekovatelného množství benzenu. 

Kyselina vykazuje vyšší toxicitu, než její soli. Podle dostupných informací však neexistuje 

žádný důkaz, že by kyselina benzoová nebo benzoáty představovaly zdravotní riziko, pokud 

jsou používány v koncentracích, které se běžně vyskytují v potravinách. Hodnota ADI byla 

stanovena na 5 mg na kilogram tělesné hmotnosti [5, 21, 22, 28]. 

 

 
Obrázek 13: Vzorec kyseliny benzoové a benzoátu sodného[21]. 

 

2.4.2 Kyselina sorbová 

Název kyselina sorbová je odvozen z latinského pojmenování Jeřábu ptačího (Sorbus 

aucuparia). Z bobulí této rostliny byla látka v roce 1859 poprvé izolována. Její 

antimikrobiální vlastnosti byly objeveny nezávisle na sobě v Německu a USA roku 1939. 

Kyselina sorbová a její soli sorbáty (Obrázek 14) jsou inhibitory řady kvasinek a plísní, 

nicméně proti bakteriím jsou méně účinné. Aktivní formu představuje nedisociovaná kyselina, 

která má několikanásobně vyšší účinnost než anion. 

 

 
Obrázek 14: Vzorec kyseliny sorbové a sorbátu draselného[21]. 
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Kyselina sorbová a její soli jsou syntetizovány v laboratořích, ale přirozeně se vyskytují 

v mnoha druzích ovoce. Jsou to bílé krystalické látky a v potravinářství se používají podle 

druhu potraviny v množství 200 - 2000 mg na kilogram výrobku, které obvykle nemá vliv 

na chuť a aroma potraviny. Ve srovnání s benzoáty a propionáty jsou sorbáty považovány 

za více účinné. Kyselina sorbová a její sodné, draselné a vápenaté soli se používají 

pod označením E200 - E203 ke konzervaci pekařských výrobků (sladké pečivo, dorty, balený 

chléb), džemů, džusů, ovocných nápojů, vína, nakládané zeleniny a mléčných produktů (sýry, 

jogurty). Některé mikroorganismy (např. Penicillium roqueforti) jsou schopné dekarboxylovat 

kyselinu sorbovou na penta-1,3-dien, což způsobuje u sýrů nežádoucí přípach po petroleji. 

Kyselina sorbová je prakticky netoxická a u lidí se neočekávají žádné škodlivé účinky ani 

při vysokých koncentracích. Hodnota ADI byla stanovena na 25 mg na kilogram tělesné 

hmotnosti, což je více než u jiných obdobných konzervantů [5, 21, 28]. 
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2.5 Kapalinová chromatografie 

Kapalinová chromatografie je analytická technika založená na principu separace směsi 

látek mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze (mobilní a stacionární). První experimenty provedl 

roku 1903 ruský vědec M. S. Tsvet, když použil sloupcovou chromatografii pro separaci 

rostlinných pigmentů. Od té doby prošla metoda postupným vývojem a schéma moderního 

kapalinového chromatografu je znázorněno na Obrázku 15. 

Kapalinová chromatografie je vhodná zejména pro analýzu termicky labilních a špatně 

těkavých látek. Podle mechanismu separace se kapalinová chromatografie dělí na adsorpční, 

rozdělovací, gelovou permeační, afinitní a iontově výměnnou. Při chromatografii 

s normálními fázemi (NP-LC) má mobilní fáze nižší polaritu než fáze stacionární. 

U chromatografie s reverzními fázemi (RP-LC) je polarita fází opačná. Na průběh analýzy má 

vliv eluční mód. Lze zvolit izokratickou eluci, při které je složení mobilní fáze v průběhu celé 

analýzy konstantní, nebo gradientovou eluci, během které se mění složení mobilní fáze a tím 

i eluční síla rozpouštědla. [17, 30, 31]. 

 

 
Obrázek 15: Schéma HPLC [32]. 

 

2.5.1 Doprava mobilní fáze a dávkování vzorků 

Výběr mobilní fáze je klíčový parametr pro separaci látek. Pro NP-LC jsou vhodná 

nepolární rozpouštědla (hexan, heptan, chloroform), při RP-LC se obvykle používají směsi 

vody s acetonitrilem, methanolem nebo ethanolem. 

Mobilní fáze je uchovávána v zásobních lahvích vyrobených ze skla nebo polymerního 

materiálu. Nádoby musí být dobře uzavřeny, aby páry rozpouštědla neunikaly do okolí 

a zároveň nedošlo ke kontaminaci kapaliny prachem a mikroorganismy z okolního prostředí. 

Mobilní fáze prochází přes speciální filtr, aby se odstranily případné částice nečistot 

a následně je degasována (pomocí vakua nebo probubláváním heliem). Mobilní fáze je 

dopravována pomocí vysokotlakých čerpadel, která zajišťují stabilní průtok. Vzorek je 

umístěn ve vialce a odtud je dávkován na kolonu pomocí dávkovacího ventilu nebo 

automatického dávkovače (tzv. autosampleru) [17, 30 - 32]. 



22 

 

2.5.2 Kolony 

Kolony používané v kapalinové chromatografii jsou nejčastěji vyrobené z nerezové oceli 

nebo polymerních materiálů (např. PEEK). Dříve byly běžné také kolony z tvrzeného skla. 

Materiál stacionární fáze bývá na bázi silikagelu nebo anorganických oxidů titanu, zirkonu 

či hliníku. Povrch silikagelu může být modifikován navázáním krátkého řetězce 

(tzv. endkapované kolony). V kapalinové chromatografii s reverzními fázemi mají velký 

význam stacionární fáze C8 a C18. Nejčastěji se používají kolony s délkou 50, 100 a 150 mm. 

Pro prodloužení životnosti kolony lze použít předkolonu naplněnou stejným sorbentem. Čím 

menší je velikost částic náplně, tím vyšší je účinnost. Na základě toho byly vyvinuty 

chromatografické techniky UHPLC, které využívají kolony plněné částicemi sorbentu 

s průměrem menším než 2 μm. Termostat kolony udržuje v průběhu analýzy požadovanou 

teplotu [17, 30 - 32]. 

2.5.3 Detekce 

Po separaci částic v koloně následuje jejich detekce. Vhodný detektor je vybrán na základě 

fyzikálně-chemických vlastností analyzovaných látek. V kapalinové chromatografii jsou 

k dispozici různé typy detektorů (např. UV-VIS, fluorescenční, elektrochemický, vodivostní, 

refraktometrický, ELSD, CAD). V praxi se uplatňuje také spojení kapalinové chromatografie 

s hmotnostní spektrometrií (LC-MS). Následuje stručný popis detektorů použitých 

při analýzách popsaných v experimentální části práce [17, 30 - 32]. 

Detektor s diodovým polem (DAD) 

Detektor s diodovým polem (Obrázek 16) se řadí mezi spektrofotometrické detektory. 

Vhodná vlnová délka je zvolena na základě chemické struktury analyzované sloučeniny tak, 

aby bylo dosaženo maximální absorbance. Ultrafialové záření generované deuteriovou 

výbojkou prochází průtokovou celou a následně je detekována intenzita paprsku 

vycházejícího z průtokové cely. Spektrum je snímáno v  průběhu celé analýzy fotodiodovým 

polem a absorbance se vypočítá podle Lambert-Beerova zákona. Detektor lze využít 

i při gradientových technikách a umožňuje porovnávat snímaná spektra s knihovnou spekter 

[17, 30 - 32]. 
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Obrázek 16: Schéma DAD detektoru: 1. výbojka, 2. čočka, 3. přítok eluentu z kolony, 4. odtok 

do odpadu, 5. průtoková cela, 6. štěrbina, 7. mřížka, 8. fotodiodové pole [32]. 

Odpařovací detektor rozptylu světla (ELSD) 

Odpařovací detektor rozptylu světla se používá hlavně pro analýzu lipidů, sacharidů, 

polymerů, léčiv a dalších látek, které jsou méně těkavé než mobilní fáze. Eluent vycházející 

z kolony je zmlžen proudem inertního plynu (dusík) a mobilní fáze se při zahřátí v evaporační 

komůrce vypaří. V optické cele dojde k rozptylu světla laserového paprsku na částicích 

analytu a rozptýlené světlo je následně detekováno fotodiodami. Schéma detektoru je 

znázorněno na Obrázku 17. Jedná se o destruktivní techniku, proto musí být detektor zařazen 

jako poslední v sérii. Při analýzách lze použít i gradientovou eluci, nevýhodou však může být, 

že detektor poskytuje nelineární odezvu [17, 31 - 33]. 

 

 

Obrázek 17: Schéma ELSD detektoru: 1. vstup mobilní fáze, 2. vstup zmlžovacího plynu, 3. odpad, 

4. termostatický zmlžovač (nebulizér), 5. zmlžený eluent, 6. odpařovací (evaporační) komůrka, 

7. optická komůrka, 8. zdroj záření, 9. fotodetektor [31]. 
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2.5.4 Vyhodnocení dat 

Výstupem kapalinové chromatografie je chromatogram, neboli soubor píků gaussovského 

tvaru. Retenční čas charakterizuje danou sloučeninu (kvalitativní analýza). Plocha píku je 

úměrná koncentraci analyzované látky ve vzorku (kvantitativní analýza). Nejčastějším 

zdrojem chyb při zpracování chromatografických dat je nepřesné určení základní linie 

chromatogramu a určení správného začátku a konce píku, což má následně vliv na výpočet 

plochy píku. Moderní kapalinové chromatografy jsou vždy propojeny s počítačem, který 

zaznamenává naměřená data a zároveň umožňuje nastavení a kontrolu jednotlivých parametrů 

analýzy [34]. 
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2.6 Stanovení sladidel a konzervantů metodou kapalinové chromatografie 

Kapalinová chromatografie představuje univerzální analytickou metodu a je vhodná 

i pro stanovení koncentrací náhradních sladidel a konzervantů v potravinářských výrobcích. 

2.6.1 Analýza umělých sladidel 

Pro analýzy umělých sladidel je v praxi nejčastěji využívána kapalinová chromatografie 

ve spojení s DAD detekcí a metody popisující stanovení sladidel ať už jednotlivě či v různých 

kombinacích jsou často popisovány v odborné literatuře [7, 17]. Příklady metod vhodných pro 

stanovení náhradních sladidel pomocí kapalinové chromatografie jsou uvedeny v Tabulkách 

3 - 5. 

Analýza některých sladidel (sukralóza, cyklamáty) může být při použití běžného 

UV detektoru problematická [7, 35]. Například sukralóza vykazuje pouze nízkou absorbanci 

v UV oblasti, proto je lepší použití ELSD detektoru [22]. Pro potraviny s komplikovanou 

matricí  je  také  vhodné  spojení  kapalinové  chromatografie  s  hmotnostním  spektrometrem  

(LC-MS). Sladidla lze analyzovat zároveň s produkty jejich rozkladu, což se týká zejména 

aspartamu [17]. 

 

Tabulka 3: Metoda pro stanovení náhradních sladidel pomocí HPLC [36]. 

Analyzované látky acesulfam K, sacharin, cyklamát sodný, aspartam, neotam 

Typ kolony  C18 Pinnacle II (150 x 4.6 mm, 5 μm), Restek 

Mobilní fáze acetonitril, fosfátový pufr s NaOH (5 mmol·l
-1

, pH = 7), gradient 

Průtok mobilní fáze 

Teplota 

1 ml·min
-1 

40 °C 

Detektor DAD 

λ = 192 nm (cyklamát sodný, aspartam, neotam) 

λ = 201 nm (sacharin) 

λ = 227 nm (acesulfam K) 

 

Tabulka 4: Metoda pro stanovení náhradních sladidel pomocí HPLC [37]. 

Analyzované látky acesulfam K, sacharin, aspartam, kofein 

Typ kolony  Luna C18 (250 x 4.6 mm, 5 μm), Phenomenex 

Mobilní fáze ethanol : fosfátový pufr = 20 : 80 (12,5 mM, pH = 3,5) 

Průtok mobilní fáze 

Nástřik vzorku 

Teplota 

0,8 ml·min
-1 

20 μl 

40 °C 

Detektor DAD 

λ = 217 nm (sacharin, aspartam) 

λ = 225 nm (acesulfam K) 

λ = 280 nm (kofein) 
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Tabulka 5: Metoda pro stanovení náhradních sladidel pomocí HPLC [38]. 

Analyzované látky acesulfam K, alitam, aspartam, kyselina cyklamová, dulcin, 

neotam, neohesperidin dihydrochalkon, sacharin, sukralóza 

Typ kolony  Zorbax Extend-C18 (250 x 3 mm, 5 μm), Agilent 

Purospher Star RP-18 (250 x 3 mm, 5 μm), Merck 

Nucleodur C18 Pyramid (250 x 3 mm, 5 μm), Macherey-Nagel 

Nucleodud C8 Gravity (250 x 3 mm, 5 μm), Macherey-Nagel 

Mobilní fáze voda (kyselina mravenčí a triethylamin, pH = 4,5), methanol, 

aceton, gradient 

Průtok mobilní fáze 

Nástřik vzorku 

0,5 ml·min
-1

 

8 μl 

Detektor ELSD 

teplota: 85 °C 

průtok dusíku: 2,5 l·min
-1

 

 

2.6.2 Analýza konzervantů 

Kapalinová chromatografie je převládající technika pro analýzu kyseliny benzoové a jejích 

solí v potravinářských výrobcích. Typické je použití reverzní fáze (např. C18). Pufrovaná 

mobilní fáze je obvykle lehce kyselá, aby se potlačila disociace kyseliny benzoové. Preferuje 

se UV detektor, protože benzenové jádro silně absorbuje v rozmezí 260 - 280 nm. Nicméně 

hmotnostní spektrometrie poskytuje lepší senzitivitu i selektivitu ve srovnání 

s UV detektorem, zejména pokud je matrice vzorku relativně komplikovaná. Analytické 

metody popsané v odborné literatuře se obvykle zaměřují na simultánní stanovení kyseliny 

sorbové společně s kyselinou benzoovou [28]. 

2.6.3 Simultánní analýzy 

Vzhledem ke skutečnosti, že sladidla a konzervanty se často vyskytují ve výrobcích 

společně, vyvíjejí se metody pro jejich simultánní stanovení, které jsou obvykle založeny 

na použití reverzních fází. Některé postupy umožňují současně analýzu dalších látek 

(např. barviv, kofeinu a kyseliny citronové), které jsou přítomné ve výrobcích [37, 39, 40]. 

Simultánní analýzy sladidel a konzervantů jsou výhodné jak z časového, tak i ekonomického 

hlediska. Přehled metod popsaných v odborné literatuře je uveden v Tabulkách 6 - 8. 
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Tabulka 6: Metoda pro simultánní stanovení náhradních sladidel a konzervantů pomocí 

HPLC [39]. 

Analyzované látky acesulfam, aspartam, sacharin, kyselina benzoová, kyselina 

sorbová, ponceau 4R, žluť SY, tartrazin 

Typ kolony  LiChrosorb PR18 (250 x 4.6 mm, 10 μm), Phemonenex 

Mobilní fáze methanol, voda (0,1 M fosfátový pufr, pH = 4), gradient 

Průtok mobilní fáze 1,2 ml·min
-1

 

Detektor spektrofotometrický 

λ = 210 nm (aspartam, sacharin) 

λ = 235 nm (acesulfam, kyselina benzoová, ponceau 4R) 

λ = 250 nm (kyselina sorbová, žluť SY) 

λ = 430 nm (tartrazin) 

 

Tabulka 7: Metoda pro simultánní stanovení náhradních sladidel a konzervantů pomocí 

HPLC [40]. 

Analyzované látky aspartam, acesulfam K, sacharin, benzoát sodný,  

kyselina citronová 

Typ kolony  Thermo Hypersil Gold-C18 (150 x 4.6 mm, 5 μm), Thermo Fisher 

Scientific 

Mobilní fáze methanol, voda (0,05 % TFA), gradient 

Průtok mobilní fáze 

Nástřik vzorku 

Teplota 

0,8 ml·min
-1 

20 μl 

30 °C 

Detektor UV/DAD 

λ = 210 nm (aspartam, sacharin) 

λ = 220 nm (acesulfam K, benzoát sodný) 

CAD 

 

Tabulka 8: Metoda pro simultánní stanovení náhradních sladidel a konzervantů pomocí 

HPLC [41]. 

Analyzované látky acesulfam K, aspartam, sacharin, k. benzoová, k. sorbová 

Typ kolony  ODS C18 (250 x 4.6 mm, 5 μm) 

Mobilní fáze fosfátový pufr : ACN = 85:15, (pH pufru = 3,5) 

Průtok mobilní fáze 

Nástřik vzorku 

1 ml·min
-1 

20 μl 

Detektor UV-VIS (λ = 220 nm) 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Popis vzorků 

K ověření metody bylo vybráno sedm nealkoholických nápojů zakoupených v obchodní síti 

v České republice, které měly na obalu deklarováno, že obsahují některé z analyzovaných 

sladidel či konzervantů. Jednalo se o čtyři energetické nápoje, dva sycené nápoje a jeden 

nesycený nápoj s příchutí zeleného čaje. Popis jednotlivých nápojů včetně složení je uveden 

v následujícím textu. Analyzované látky jsou zvýrazněny tučně. 

 

Vzorek č. 1: Energetický nápoj  

Popis: sugar free, kofeinový nápoj s taurinem a sladidly (250 ml) 

Složení: voda, kyselina citronová, oxid uhličitý, taurin (0,4 %), regulátor kyselosti (uhličitany 

sodné, uhličitany hořečnaté), sladidla (acesulfam K, aspartam), kofein (0,03 %), vitaminy 

(niacin, kyselina pantothenová, B6, B12), aroma, zahušťovadlo xanthan, barviva (karamel, 

riboflavin) 

 

Vzorek č. 2: Energetický nápoj  

Popis: zero sugar, energetický nápoj sycený s obsahem kofeinu (32 mg/100 ml), s taurinem 

a vitaminy, s příchutí tutti frutti, se sladidly (500 ml) 

Složení: pitná voda, oxid uhličitý, taurin (400 mg/100 ml), kyselina citronová, aroma, 

antioxidant (kyselina L-askorbová), ochucující složka (sladidla: acesulfam K, aspartam; 

přírodní aroma), vitaminy (vitamin C, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, riboflavin, 

kyselina listová), kofein (32 mg/100 ml), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), 

barvivo (amoniak-sulfitový karamel) 

Vzorek č. 3: Energetický nápoj 

Popis: zero sugar, sycený energetický nápoj se sladidly (500 ml) 

Složení: voda, kyselina citronová, oxid uhličitý, taurin (0,4 %), regulátor kyselosti (citronany 

sodné), aromata, extrakt z kořene ženšenu (0,08 %), sladidla (sukralóza, acesulfam K), 

kofein (0,03 %), konzervační látky (kyselina sorbová, kyselina benzoová), L-karnitin-L-

vinan (0,015 %), vitaminy (B3, B5, B6, B12), chlorid sodný, D-glukuronolakton, extrakt 

ze semen guarany (0,002 %), inositol 

 

Vzorek č. 4: Energetický nápoj 

Popis: sugar free, sycený nealkoholický nápoj s kofeinem, bez cukrů, se sladidly a vitaminy, 

s vysokým obsahem kofeinu (30 mg/100 ml), (0,25 l) 

Složení: pitná voda, kyselina citronová, oxid uhličitý, regulátor kyselosti (citronany sodné), 

taurin (0,35 %), sladidla (acesulfam K, aspartam), kofein, barvivo (amoniakový karamel), 

aroma, nikotinamid, kyselina pantothenová, vitamin B6, vitamin B12 
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Vzorek č. 5: Sycený nealkoholický nápoj  

Popis: sycený nápoj s příchutí pitahaya s cukrem a sladidlem (0,33 l) 

Složení: pitná voda, fruktózo-glukózový sirup, oxid uhličitý, kyselina citronová, barvivo 

(ponceau), sladidlo (extrakt z listů stévie - steviol), aroma, konzervační látky (sorban 

draselný, benzoan sodný) 

 

Vzorek č. 6: Sycený nealkoholický nápoj  

Popis: bez cukru, se sladidly (objem 2 l) 

Složení: voda, oxid uhličitý, barvivo E150d, regulátory kyselosti (kyselina citronová, 

citronany sodné), chlorid sodný, esence pro KOFO
®
 (aroma), bylinný extrakt (přírodní 

aroma), lékořicový extrakt (přírodní aroma), aroma, konzervant (benzoan sodný), sladidla 

(steviol-glykosidy, acesulfam K, neotam, sukralóza), kofein. 

 

Vzorek č. 7: Nápoj s příchutí zeleného čaje 
 

Popis: zero sugar, nesycený nealkoholický nápoj s extraktem ze zeleného čaje a citronovou 

příchutí, se sladidly (500 ml) 

Složení: voda, extrakt ze zeleného čaje (0,14 %), kyselina citronová, citronová šťáva 

z koncentrátu (0,1 %), regulátor kyselosti (citronany sodné), přírodní aroma, antioxidant 

(kyselina askorbová), sladidla (aspartam, acesulfam K, sukralóza) 

 

3.2 Laboratorní vybavení 

3.2.1 Pomůcky 

 běžné laboratorní sklo a vybavení 

 kádinky 

 odměrné baňky s uzávěry (10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml) 

 automatické pipety Biohit Proline (2 – 20 μl, 20 - 200 μl a 100 - 1000 μl) 

 automatická pipeta Finnpipette F1 (Thermo Scientific, 100 - 1000 μl) 

 mikrofiltry Nylon Acrodisc (PALL, 13 mm, 0,45 μm) 

 mikrofiltry LUT Syringe Filters Nylon (Labicom, 25 mm, 0,45 μm) 

 injekční stříkačky (B/Braun, 5 ml) 

 vialky, víčka a septa (Agilent Technologies, objem 2 ml) 

 zásobní láhve na mobilní fázi 
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3.2.2 Použité chemikálie 

 ultračistá voda 

 dusík technický stlačený 4.7 (SIAD, Czech Republic) 

 acesulfam K (≥ 99,0 %, HPLC, Sigma-Aldrich, Germany) 

 aspartam (Sigma-Aldrich, USA) 

 sacharin (≥ 99 %, Sigma-Aldrich, South Korea) 

 sukralóza (≥ 98,0 %, HPLC, Sigma-Aldrich, China) 

 steviosid (≥ 95,0 %, HPLC, Sigma-Aldrich, Germany) 

 rebaudiosid A (≥ 96 %, HPLC, Sigma-Aldrich, China) 

 kyselina benzoová p.a. (min. 99,5 %, Lach-Ner, s.r.o., Czech Republic) 

 kyselina sorbová (min. 99,0 %, Sigma Chemicals Co., USA) 

 D-fruktóza p.a. (Lach-Ner, s.r.o., Czech Republic) 

 D-glukóza bezvodá p.a. (Lach-Ner, s.r.o., Czech Republic) 

 sacharóza (Lachema, a.s., Czech Republic) 

 acetonitril pro HPLC (min. 99,95 %, VWR Chemicals, France) 

 methanol (100 %, VWR Chemicals, France) 

 aceton for HPLC (100,0 %, VWR Prolabo Chemicals, France) 

 octan amonný p.a. (min. 98-100 %, Lachema, a.s., Czech Republic) 

 kyselina mravenčí (99-100 %, VWR Prolabo Chemicals, France) 

 triethylamin p.a. (min. 99,0 %, Penta, Czech Republic) 

 

3.2.3 Přístroje 

 jednotka pro přípravu ultračisté vody Purelab Classic UV (ELGA) 

 analytické váhy Pioneer
TM

 (Ohaus, China) 

 ultrazvuková lázeň (Kraintek s.r.o., Slovakia) 

 kapalinový chromatograf (Agilent 1260 Infinity, Agilent Technologies; specifikace 

jednotlivých částí je uvedena v Tabulce 9) 

 

  Tabulka 9: Sestava HPLC. 

Čerpadlo 1260 Infinity Quaternary Pump 

Autosampler 

Termostat kolony 

1260 Infinity Autosampler 

1290 Infinity Thermostat 

1290 Infinity Thermostatted Column Compartment 

Detektory 1260 Infinity Diode Array Detector 

1260 Infinity Evaporative Light Scattering Detector 
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3.3 Příprava roztoků potřebných pro analýzu 

3.3.1 Příprava mobilní fáze 

Mobilní fáze 1 

Vodnou složku mobilní fáze pro metodu č. 1. představoval 0,01 M roztok octanu 

amonného. Navážilo se 0,3854 g octanu amonného, kvantitativně převedlo do odměrné baňky 

o objemu 500 ml a doplnilo vodou po rysku. Před použitím byl roztok degasován 

v ultrazvukové lázni. 

Mobilní fáze 2 

Vodná složka mobilní fáze pro metodu č. 2 byla připravena napipetováním 0,4 ml kyseliny 

mravenčí a 1,25 ml triethylaminu do odměrné baňky o objemu 500 ml a doplněním vodou 

po rysku. Před použitím byl roztok degasován v ultrazvukové lázni. 

3.3.2 Příprava zásobních roztoků jednotlivých standardů pro identifikaci látek 

Zásobní roztoky acesulfamu K, aspartamu, sacharinu, kyseliny benzoové, kyseliny sorbové 

a rebaudiosidu A o koncentraci 100 mg·l
-1

 byly připraveny navážením 10 mg látky, 

kvantitativním převedením do odměrné baňky o objemu 100 ml a doplněním vodou po rysku. 

Zásobní roztok sukralózy o koncentraci 100 mg·l
-1

 byl připraven navážením 5 mg látky, 

kvantitativním převedením do odměrné baňky o objemu 50 ml a doplněním vodou po rysku. 

Zásobní roztok steviosidu o koncentraci 100 mg·l
-1

 byl připraven navážením 2,5 mg látky, 

kvantitativním převedením do odměrné baňky o objemu 25 ml a doplněním vodou po rysku. 

3.3.3 Příprava zásobního roztoku sacharidů 

Směsný roztok sacharidů (fruktózy, glukózy a sacharózy) o koncentraci 100 mg·l
-1

 byl 

připraven navážením 10 mg jednotlivých standardů, kvantitativním převedením do odměrné 

baňky o objemu 100 ml a doplněním vodou po rysku. 

3.3.4 Příprava kalibrační řady 

Koncentrace 250 mg·l
-1 

Navážilo se 2,5 mg jednotlivých standardů, kvantitativně převedlo do odměrné baňky 

o objemu 10 ml a doplnilo vodou po rysku. 

Koncentrace 100 mg·l
-1 

Navážilo se 2,5 mg jednotlivých standardů, kvantitativně převedlo do odměrné baňky 

o objemu 25 ml a doplnilo vodou po rysku. 

Koncentrace 50 mg·l
-1 

Navážilo se 1,25 mg jednotlivých standardů, kvantitativně převedlo do odměrné baňky 

o objemu 25 ml a doplnilo vodou po rysku. 

Koncentrace 25 mg·l
-1 

Kalibrační roztok byl připraven desetinásobným zředěním kalibračního roztoku 

o koncentraci 250 mg·l
-1

. Do vialky se napipetovalo 100 μl uvedeného roztoku a 900 μl vody. 
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Koncentrace 10 mg·l
-1 

Kalibrační roztok byl připraven desetinásobným zředěním kalibračního roztoku 

o koncentraci 100 mg·l
-1

. Do vialky se napipetovalo 100 μl uvedeného roztoku a 900 μl vody. 

Koncentrace 1 mg·l
-1 

Kalibrační roztok byl připraven stonásobným zředěním kalibračního roztoku o koncentraci 

100 mg·l
-1

. Do vialky se napipetovalo 10 μl uvedeného roztoku a 990 μl vody. 

3.4 Úprava vzorků před analýzou 

3.4.1 Příprava vzorků 

Vzorky byly degasovány v ultrazvukové lázni a poté vhodně naředěny. Testovalo se ředění 

10x, 20x, 50x a 100x. Energetické nápoje (vzorky č. 1 až 4) byly ředěny 20x. Vzorky č. 5, 6 

a 7 byly naředěny 10x. Vzorek č. 7 byl před analýzou přefiltrován přes mikrofiltr. 

3.4.2 Příprava obohaceného vzorku pro ověření výtěžnosti metody 

Výtěžnost metody byla ověřena na vzorku č. 2. Do vialky se napipetovalo 50 μl vzorku, 

500 μl roztoku standardů o koncentraci 25 mg·l
-1

 a 450 μl vody. 

3.5 Analýza a vyhodnocení 

Analýzy byly provedeny na kapalinovém chromatografu s DAD a ELSD detekcí. Nastavení 

přístroje a podmínky měření pro jednotlivé metody jsou popsány v Kapitole 4.1.3 a 4.1.4. 

V programu Agilent OpenLAB se provedla manuální integrace píků, čímž se získaly 

hodnoty plochy pod křivkou. Následně byly v programu Microsoft Excel sestaveny kalibrační 

závislosti a provedeny potřebné výpočty. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Optimalizace metody 

4.1.1 Výběr kolony 

Pro analýzu byla zvolena endkapovaná kolona Poroshell 120 EC-C18 (Agilent), která je 

plněna povrchově porézními mikročásticemi s pevným jádrem a porézní silikagelovou vnější 

vrstvou, na které je navázána nepolární monovrstva dimethyl-n-oktadecyl silanu 

(Obrázek 18). Tento typ částic poskytuje vysoké rozlišení i za nízkých tlaků a je vhodný 

pro rychlé analýzy mnoha různých analytů. Kolonu lze použít pro analýzu kyselých, 

neutrálních i zásaditých látek při izokratické i gradientové eluci. 

Nepolární stacionární fáze C18 představuje reverzní fázi a je vhodná například pro směsi 

rozpouštědel methanol/voda nebo acetonitril/voda. Lze použít i mobilní fáze, které obsahují 

kyselinu trifluoroctovou, kyselinu mravenčí, octany či fosfáty [42]. 

 

 
 

Obrázek 18: Povrchově porézní mikročástice použitá pro náplň kolony Poroshell 120 EC-C18 [43]. 

 

4.1.2 Výběr mobilní fáze 

Složení mobilní fáze a volba gradientu jsou klíčové parametry pro separaci jednotlivých 

látek, proto se experimentální část práce zaměřuje zejména na výběr vhodné mobilní fáze 

a optimalizaci gradientu. 

V odborné literatuře [7, 36, 37, 39] jsou pro analýzu sladidel a konzervantů často uváděny 

mobilní fáze obsahující fosfátové pufry, nicméně fosfátový pufr není kompatibilní s ELSD 

detektorem, proto musela být zvolena mobilní fáze s jiným složením. Byly vybrány dva typy 

mobilní fáze, které byly testovány pro simultánní analýzu sladidel a konzervantů. Jednotlivé 

metody jsou podrobně popsány v Kapitole 4.1.3 a 4.1.4. 
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4.1.3 Metoda 1 

Na základě studia odborné literatury byla jako mobilní fáze vybrána směs methanolu 

a vody, která obsahovala octan amonný. K binární směsi byl v průběhu analýzy přidán 

acetonitril pro dosažení potřebného gradientu. Pro analýzu acesulfamu K, sacharinu, 

aspartamu, kyseliny benzoové a kyseliny sorbové byl zvolen detektor s diodovým polem. 

Sukralóza a steviol-glykosidy byly detekovány pomocí ELSD detektoru. Konkrétní parametry 

analýzy a volba gradientu jsou uvedeny v Tabulkách 10 a 11. 

 

Tabulka 10: Nastavení HPLC a popis metody č. 1. 

Typ kolony  Poroshell 120 EC-C18 (4.6 x 150 mm, 2.7 μm), Agilent 

Mobilní fáze CH3OH, ACN, H2O (0,01 M roztok octanu amonného) 

Průtok mobilní fáze 0,7 ml·min
-1

 

Nástřik vzorku 5 μl 

Teplota 30 °C 

Detektory ELSD 

teplota zmlžení: 90 °C 

teplota odpaření: 90 °C 

průtok dusíku: 1,6 l·min
-1  

DAD (λ = 210 nm) 

 

Tabulka 11: Volba gradientu pro metodu č. 1. 

Čas [min] 
Vodná fáze - roztok 

octanu amonného [%] 
Methanol [%] Acetonitril [%] 

0 - 4 95 5 0 

4 - 10 80 20 0 

10 - 30 60 20 20 

30 - 40 95 5 0 

 

Při použití této metody nedošlo k úplné separaci jednotlivých látek. Problematická byla 

zejména analýza sacharinu a kyseliny benzoové, protože se eluovaly z kolony ve stejném 

retenčním čase. Ani úpravou gradientu se nepodařilo tyto látky od sebe oddělit. Steviol-

glykosidy se nepodařilo analyzovat vůbec, což bylo pravděpodobně způsobeno tím, že jejich 

retenční čas byl vyšší, než zvolená délka analýzy. 

 Tato metoda byla zároveň testována také pro analýzu tří sacharidů (fruktózy, glukózy 

a sacharózy). Nicméně všechny tři sacharidy vykazovaly minimální retenci a eluovaly se 

z kolony v mrtvém čase.  

Z výše popsaného vyplývá, že uvedená metoda nebyla pro simultánní stanovení vybraných 

sladidel a konzervantů vhodná a nelze ji použít ani pro stanovení sacharidů. 
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4.1.4 Metoda 2 

Na základě studia odborné literatury a České technické normy ČSN EN 15911 (Potraviny – 

Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla) byla jako mobilní fáze vybrána směs 

methanolu, acetonu a vody, která obsahovala kyselinu mravenčí a triethylamin. Pro analýzu 

acesulfamu K, sacharinu, aspartamu, kyseliny benzoové a kyseliny sorbové byl zvolen 

detektor s diodovým polem. Sukralóza a steviol-glykosidy byly detekovány pomocí ELSD 

detektoru. Konkrétní parametry analýzy a volba gradientu jsou uvedeny v Tabulkách 12 a 13. 

 

Tabulka 12: Nastavení HPLC a popis metody č. 2. 

Typ kolony  Poroshell 120 EC-C18 (4.6 x 150 mm, 2.7 μm), Agilent 

Mobilní fáze CH3OH, aceton, H2O (roztok kyseliny mravenčí a triethylaminu) 

Průtok mobilní fáze 0,5 ml·min
-1

 

Nástřik vzorku  5 μl 

Teplota 30 °C 

Detektory ELSD 

teplota zmlžení: 90 °C 

teplota odpaření: 95 °C 

průtok dusíku: 2 l·min
-1 

DAD (λ = 210 nm) 

 

Tabulka 13: Volba gradientu pro metodu č. 2. 

Čas [min] 
Vodná fáze - roztok kys. 

mravenčí a triethylaminu [%] 
Methanol [%] Aceton [%] 

0 - 4 85 10 5 

4 - 10 85  70 10  25 5 

10 - 15 60 35 5 

15 - 35 35 60 5 

35 - 45 85 10 5 

 

Postupným zvyšováním podílu a doby působení organické složky mobilní fáze se dosáhlo 

optimální separace všech analyzovaných látek. Identifikace jednotlivých látek byla provedena 

postupným proměřením roztoků standardů a porovnáním retenčních časů. Steviosid 

a rebaudiosid A se eluovaly ve stejném retenčním čase, proto byla sestavena směsná 

kalibrační křivka pro steviol-glykosidy. Jako ideální se ukázalo zvýšení podílu organické 

složky mobilní fáze už od 15 minuty, což pomohlo ke snížení retenčního času steviol-

glykosidů. Kvůli zvýšení podílu organické složky však musela být následně prodloužena 

celková doba analýzy ze 35 minut na 45 minut. 

Vzhledem k tomu, že se podařilo úspěšně separovat všechny analyzované látky, lze 

konstatovat, že metoda č. 2 je vhodná pro simultánní analýzu sladidel a konzervantů. Výše 

popsaná metoda byla validována a následně ověřena na sedmi reálných vzorcích. 
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4.2 Kalibrační křivky 

Proměřením směsných roztoků standardů o jednotlivých koncentracích byla získána data 

pro sestavení kalibračních křivek. Kalibrační závislosti acesulfamu K, sacharinu, aspartamu, 

kyseliny benzoové a kyseliny sorbové byly ve sledovaném rozmezí lineární. Detektor ELSD 

vykazuje nelineární závislost [32, 33], proto byla pro sestavení kalibračních křivek sukralózy 

a steviol-glykosidů použita kvadratická funkce. 

Kalibrační křivky acesulfamu K a sukralózy jsou na Obrázcích 19 a 20, kalibrační 

závislosti ostatních látek jsou uvedeny v Kapitole 8. Na Obrázcích 21 a 22 jsou znázorněny 

chromatogramy kalibračního roztoku standardů o koncentraci 100 mg·l
-1

 při použití DAD 

a ELSD detektoru. 

 

 
Obrázek 19: Kalibrační křivka acesulfamu K. 

 
Obrázek 20: Kalibrační křivka sukralózy. 
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Obrázek 21: Chromatogram kalibračního roztoku při použití DAD detektoru (koncentrace 

100 mg·l
-1

), 1. acesulfam K, 2. sacharin, 3. aspartam, 4. kyselina benzoová, 5. kyselina 

sorbová, 6. steviol-glykosidy. 

 

 

 
 

Obrázek 22: Chromatogram kalibračního roztoku při použití ELSD detektoru (koncentrace 

100 mg·l
-1

): 1. acesulfam K, 2. sacharin, 3. aspartam, 4. sukralóza, 5. steviol-glykosidy. 
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4.3 Validace metody 

Validace je definována jako získání důkazu, že použitý postup je vhodný pro zamýšlené 

použití a bude poskytovat relevantní data. Pro správné provedení validace je důležitý výběr 

validačních parametrů, které zahrnují správnost, přesnost, opakovatelnost, selektivitu, limit 

detekce, limit kvantifikace, linearitu, rozsah a robustnost. V současnosti je nezbytné, aby byly 

vyvíjené analytické metody v rámci kontroly kvality validovány. Mezi organizace, které se 

zabývají validací analytických metod, patří například FDA nebo IUPAC [34]. 

Ze dvou testovaných metod byla pro simultánní analýzu sladidel a konzervantů zvolena 

metoda č. 2, proto na ní byly ověřeny validační parametry. 

4.3.1 Stanovení limitu detekce a limitu kvantifikace 

Limit detekce (LOD) a limit kvantifikace (LOQ) jsou parametry, které hrají důležitou roli 

v procesu validace analytických metod. Limit detekce je definován jako nejnižší koncentrace 

analytu, která se statisticky významně odlišuje od šumu a může být s jistotou detekována. 

Limit kvantifikace neboli mez stanovitelnosti je definován jako nejnižší koncentrace analytu, 

při které nám přesnost a správnost stanovení dovolují kvantitativní vyhodnocení [34, 44]. 

Pro stanovení limitů detekce a limitů kvantifikace se z chromatogramu odečetly hladiny 

šumu, hodnoty se zprůměrovaly a vypočítaly se jejich směrodatné odchylky. Limity detekce 

a kvantifikace pro jednotlivé látky se vypočetly pomocí rovnic 1 a 2. Stanovené hodnoty 

pro jednotlivé analyty jsou uvedeny v Tabulce 14. 

 

 LOD = xo + 3·SD  (1) 

 LOQ = xo + 10·SD  (2) 

 

Tabulka 14: Vypočtené hodnoty limitů detekce a limitů kvantifikace pro jednotlivé látky. 

Látka LOD [mg·l-1] LOQ [mg·l-1] 

acesulfam K 0,59 0,75 

sacharin 0,62 0,73 

aspartam 1,62 1,70 

sukralóza 5,45 5,56 

kyselina benzoová 7,05 7,16 

kyselina sorbová 4,41 4,48 

steviol-glykosidy 11,80 12,06 
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4.3.2 Opakovatelnost 

Opakovatelnost metody je definována jako těsnost shody mezi nezávislými výsledky 

zkoušek. Výsledky musí být získány opakovaným použitím téže zkušební metody 

na identickém materiálu. Analýzy jsou provedeny během krátkého časového rozmezí stejným 

pracovníkem ve stejné laboratoři a za použití stejných přístrojů a zařízení [34]. 

K ověření opakovatelnosti byl použit směsný roztok standardů o koncentraci 25 mg·l
-1

. 

Analýza se provedla v šesti opakováních. V programu Agilent OpenLAB byly zjištěny 

retenční časy, plochy píků a výšky píků pro jednotlivé analyty. Získaná data a vypočtené 

hodnoty průměrů, relativních odchylek a relativních směrodatných odchylek jsou uvedeny 

v Tabulkách 15 - 17. 

 

Tabulka 15: Ověření opakovatelnosti a výpočet RSD z retenčních časů. 

Látka 
Retenční čas [min] 

Průměr SD 
RSD 
[%] 1 2 3 4 5 6 

acesulfam K 3,479 3,465 3,463 3,461 3,451 3,450 3,462 0,011 0,31 

sacharin 3,716 3,694 3,689 3,688 3,673 3,671 3,689 0,016 0,44 

aspartam 7,420 7,326 7,307 7,294 7,209 7,189 7,291 0,084 1,15 

sukralóza 8,641 8,672 8,747 8,846 8,907 8,975 8,798 0,133 1,51 

k. benzoová 9,849 9,743 9,717 9,684 9,601 9,559 9,692 0,104 1,07 

k. sorbová 11,935 11,816 11,777 11,743 11,650 11,596 11,753 0,121 1,03 

steviol-
glykosidy 

24,265 24,305 24,330 24,357 24,419 24,424 24,350 0,063 0,26 

 

Relativní směrodatné odchylky retenčních časů se pohybovaly v rozmezí 0,26 - 1,51 %. 

S výjimkou sukralózy nepřesahovaly relativní směrodatné odchylky zjištěné z plochy a výšky 

píku 2,79 %. Retenční časy sukralózy vykazovaly dobrou opakovatelnost. Relativní 

směrodatné odchylky plochy a výšky píku však byly vyšší (7,26 % a 6,26 %). Horší 

opakovatelnost plochy a výšky píku sukralózy mohla být způsobena tím, že její koncentrace 

byla nízká a pohybovala se blízko limitu detekce. Příčinou mohl být také použitý typ 

detektoru (ELSD), který díky svému principu fungování neposkytuje vždy úplně ostré 

a souměrné píky. 

Vliv na retenční čas píků a tím i na opakovatelnost mohou mít změny tlaku na koloně 

vlivem pulzace čerpadla, změny v mobilní fázi (špatné promíchání), teplotní gradient 

na koloně nebo nedostatečná ekvilibrace systému. Špatná opakovatelnost může být také 

způsobena kontaminovanou či degradovanou kolonou [34]. 
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 Tabulka 16: Ověření opakovatelnosti a výpočet RSD z plochy píku. 

Látka 
Plocha píku [mAU], [mV] 

Průměr SD RSD [%] 
1 2 3 4 5 6 

acesulfam K 440,3 439,7 452,8 462,7 458,7 459,9 452,4 10,1 2,24 

sacharin 1377,8 1385,4 1382,0 1392,3 1385,3 1384,8 1384,6 4,8 0,35 

aspartam 335,0 340,9 336,8 333,1 336,9 334,9 336,2 2,7 0,79 

sukralóza 8,3 7,7 8,6 7,6 8,0 7,0 7,9 0,6 7,26 

k. benzoová 469,7 463,8 474,7 468,9 473,4 472,7 470,5 4,0 0,85 

k. sorbová 424,5 420,1 429,8 437,4 429,5 438,2 429,9 7,1 1,65 

steviol-glykosidy 58,3 57,2 57,6 55,7 56,0 58,2 57,2 1,1 1,94 

 Poznámka: Jednotka mV platí pro sukralózu a steviol-glykosidy. 

 

 Tabulka 17: Ověření opakovatelnosti a výpočet RSD z výšky píku. 

Látka 
Výška píku [mAU], [mV] 

Průměr SD RSD [%] 
1 2 3 4 5 6 

acesulfam K 117,6 117,8 119,1 120,4 119,5 119,9 119,0 1,1 0,96 

sacharin 349,7 351,9 350,9 353,1 352,6 353,2 351,9 1,4 0,39 

aspartam 49,2 50,2 49,6 49,8 50,5 50,9 50,0 0,6 1,19 

sukralóza 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 0,1 6,26 

k. benzoová 58,4 57,4 58,1 57,7 57,8 58,1 57,9 0,4 0,61 

k. sorbová 51,4 50,9 51,7 52,0 51,6 52,1 51,6 0,4 0,84 

steviol-glykosidy 10,5 10,3 10,4 9,9 9,8 10,2 10,2 0,3 2,79 

 Poznámka: Jednotka mV platí pro sukralózu a steviol-glykosidy.
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4.3.3 Výtěžnost metody 

Jako výtěžnost nebo také návratnost metody se nazývá poměr analytu získaného 

analytickou metodou k přijaté referenční hodnotě [34]. 

Výtěžnost metody byla ověřena na vzorku č. 2, který byl obohacen směsným roztokem 

standardů o známé koncentraci. Koncentrace sladidel a konzervantů naměřené v obohaceném 

vzorku se porovnaly s koncentracemi stanovenými ve vzorku bez přídavku standardů 

a vypočetla se výtěžnost metody v procentech pro jednotlivé látky. 

Výtěžnost metody pro jednotlivé analyty se pohybovala v rozmezí od 85 % (acesulfam K) 

do 104 % (kyselina sorbová). 

4.4 Ověření metody na reálných vzorcích 

Po optimalizaci byla metoda č. 2 ověřena na sedmi reálných vzorcích. Popis konkrétních 

vzorků a jejich úprava před analýzou jsou uvedeny v Kapitolách 3.1 a 3.4.1. Jednotlivé látky 

ve vzorcích byly identifikovány porovnáním retenčních časů se standardy. Koncentrace 

analytů byly vypočteny z kalibračních závislostí. Přehled naměřených koncentrací náhradních 

sladidel a konzervantů v reálných vzorcích je uveden v Tabulce 18 a graficky znázorněn 

na Obrázku 23 a 24. 

 

Tabulka 18: Naměřené koncentrace sladidel a konzervantů v reálných vzorcích. 

Vzorek 
Koncentrace [mg·l-1] 

acesulfam 
K 

sacharin aspartam sukralóza 
kyselina 

benzoová 
kyselina 
sorbová 

steviol-
glykosidy 

1. 248,0 --- 122,2 --- --- --- --- 

2. 190,3 --- 120,8 --- 217,8* 214,3 --- 

3. 211,4 --- --- 370,1* 291,8* 323,0* --- 

4. 206,6 --- 159,2 --- --- --- --- 

5. --- --- --- --- 195,3* 179,9 231,2* 

6. 277,8 --- --- 5,5 194,7* --- 231,4* 

7. 185,5 --- 119,8 172,7 --- --- --- 

Poznámky: 

RSD jsou pro všechny stanovené hodnoty nižší než 10 %. 

--- Není uvedeno ve složení na obalu výrobku. 

*  Tímto symbolem jsou označeny hodnoty, které jsou vyšší, než udává norma, a jsou proto 

dále diskutovány. 
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Obrázek 23: Naměřené koncentrace sladidel v reálných vzorcích. 

 

 

 
Obrázek 24: Naměřené koncentrace konzervantů v reálných vzorcích. 
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Naměřené koncentrace acesulfamu K, aspartamu, sukralózy, kyseliny benzoové, kyseliny 

sorbové a steviol-glykosidů byly porovnány s legislativními předpisy platnými pro Českou 

republiku (viz Tabulka 19). Identifikovaná sladidla a konzervanty ve všech testovaných 

vzorcích odpovídaly složení uvedenému na obalu. Vzorky č. 1 a 4 (energetické nápoje) 

a vzorek č. 7 (zelený čaj) splňovaly z hlediska obsahu sledovaných látek legislativní předpisy. 

Ve vzorcích č. 2 a 3 (energetické nápoje) a č. 5 a 6 (sycené nealkoholické nápoje) byly 

některé naměřené koncentrace sladidel a konzervantů vyšší než udává norma. Naměřené 

výsledky jsou dále diskutovány. 

Naměřené koncentrace sukralózy ve vzorku č. 3 a koncentrace kyseliny benzoové 

ve vzorcích č. 5 a 6 jsou vyšší, než udává norma, pokud se však započtou nejistoty měření, 

budou se hodnoty pohybovat přibližně na hranici normy. Je možné, že výrobci nápojů se při 

přídavku těchto aditivních látek drží právě této horní hranice uvedené v legislativě. 

Ve vzorcích č. 5 a 6 byly zaznamenány téměř trojnásobné koncentrace steviol-glykosidů 

ve srovnání s normou. Na stanovení steviol-glykosidů však mohla mít nezanedbatelný vliv 

skutečnost, že pro vyhodnocení byla k dispozici pouze směsná kalibrační křivka (sestavená 

ze steviosidu a rebaudiosidu A). Mohlo proto dojít k nepřesné kvantifikaci a nelze 

jednoznačně říci, zda uvedené výrobky porušují legislativní předpisy. 

Koncentrace kyseliny benzoové naměřené ve vzorcích č. 2 a 3 byly vyšší, než udává norma, 

i po započtení nejistoty měření. Existuje tedy podezření, že tyto výrobky nesplňují normu. 

Aby však bylo možné s jistotou říci, že uvedené energetické nápoje porušují legislativní 

předpisy, bylo by nutné provést srovnávací analýzu za použití jiné analytické metody. 

Kyselinu benzoovou lze stanovit například metodou UV-VIS spektrofotometrie [45] 

nebo pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií [46]. 

Naměřená koncentrace kyseliny sorbové ve vzorku č. 3 splňuje při započtení nejistoty 

měření legislativní limit 300 mg·l
-1

. V případě, že výrobek obsahuje zároveň kyselinu 

benzoovou, povoluje norma pouze koncentraci 250 mg·l
-1

 kyseliny sorbové (pravděpodobně 

kvůli synergickému vlivu těchto látek na lidský organismus). Naměřená data ukazují 

na podezření, že by tento výrobek nemusel splňovat platné legislativní požadavky. 

Pro vytvoření finálního rozhodnutí by však bylo potřeba provést srovnávací analýzu. 

Přestože jsou kyselina benzoová a kyselina sorbová považovány za poměrně bezpečné látky 

s nízkou toxicitou, jejich dlouhodobá konzumace překračující povolené legislativní limity 

by mohla mít negativní vliv na lidské zdraví. Proto je důležité pravidelně kontrolovat 

koncentrace těchto látek ve výrobcích, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost 

pro spotřebitele. 
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Tabulka 19: Nejvyšší koncentrace sladidel a konzervantů, které je povoleno přidávat 

do ochucených nealkoholických nápojů se sníženou energetickou hodnotou nebo 

bez přidaného cukru podle legislativních předpisů platných pro Českou republiku [47 - 49]. 

Látka 
Koncentrace 

[mg·l-1] 
Látka 

Koncentrace 
[mg·l-1] 

acesulfam K 350 steviol-glykosidy 80 

aspartam 600 k. benzoová 150 

sacharin 80 k. sorbová 300 

sukralóza 300 k. benzoová + k. sorbová 150 + 250 

 

Na Obrázku 25 je ukázka chromatogramu energetického nápoje (vzorek č. 2), který 

obsahuje acesulfam K, aspartam, kyselinu benzoovou a kyselinu sorbovou. Porovnáním 

retenčního času s odbornou literaturou [37] se podařilo v chromatogramu identifikovat také 

pík kofeinu, který je ve výrobku zastoupen ve vysoké koncentraci. 
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Obrázek 25: Chromatogram vzorku č. 2 (20x ředěno) při použití DAD detektoru: 1. acesulfam K, 2. kofein, 3. aspartam, 4. kyselina benzoová, 

5. kyselina sorbová. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření metody pro simultánní stanovení sladidel 

a konzervantů v energetických nápojích pomocí kapalinové chromatografie. Metoda byla 

optimalizována pro acesulfam K, aspartam, sacharin, sukralózu, steviol-glykosidy, kyselinu 

benzoovou a kyselinu sorbovou. Experimentální část práce byla zaměřena zejména na výběr 

vhodného složení mobilní fáze a nastavení gradientu, protože tyto parametry jsou klíčové 

pro optimální separaci jednotlivých látek. Pro vývoj metody byla zvolena endkapovaná 

kolona Poroshell 120 EC-C18 (4.6 x 150 mm, 2.7 μm), protože je vhodná pro analýzy 

s reverzními fázemi a poskytuje vysoké rozlišení. 

Na základě studia odborné literatury byly vybrány dva typy mobilní fáze, které byly 

otestovány pro stanovení sladidel a konzervantů. První typ mobilní fáze představovala binární 

směs methanolu a vodné fáze, kterou tvořil 0,01 M roztok octanu amonného. Během analýzy 

byl ke směsi přidán ještě acetonitril, aby se docílilo požadovaného gradientu. S popsaným 

typem mobilní fáze se ani přes optimalizaci nepodařilo dosáhnut separace všech 

analyzovaných látek. 

Druhý typ mobilní fáze představovala směs methanolu, acetonu a vody, která obsahovala 

kyselinu mravenčí a triethylamin. Úpravou gradientu a postupným zvyšováním podílu a doby 

působení organické složky mobilní fáze bylo dosaženo optimálního rozdělení jednotlivých 

analytů. K detekci látek byly použity dva sériově zapojené detektory. Pro analýzu sukralózy 

a steviol-glykosidů byl zvolen ELSD detektor. Acesulfam K, aspartam, sacharin, kyselina 

benzoová a kyselina sorbová byly detekovány pomocí detektoru s diodovým polem při vlnové 

délce 210 nm. 

Při použití optimalizované metody s druhým typem mobilní fáze bylo možné 

v energetických nápojích stanovit pět náhradních sladidel a dva konzervanty za méně než 

čtyřicet pět minut. Simultánní stanovení sladidel a konzervantů představuje výhodu jak 

z časového, tak i ekonomického hlediska. 

V rámci validace metody byly stanoveny validační parametry (limit detekce, limit 

kvantifikace, opakovatelnost a výtěžnost). Stanovené limity detekce byly v rozmezí 

od 0,59 mg·l
-1

 pro acesulfamu K do 11,80 mg·l
-1

 pro steviol-glykosidy a limity kvantifikace 

od 0,73 mg·l
-1

 pro sacharin do 12,06 mg·l
-1

 pro steviol-glykosidy. Při ověřování 

opakovatelnosti byly vypočteny relativní směrodatné odchylky retenčních časů, které byly 

nižší než 1,51 %. S výjimkou sukralózy nepřesahovaly relativní směrodatné odchylky plochy 

a výšky píku 2,79 %. Výtěžnost metody pro jednotlivé analyty se pohybovala v rozmezí 

od 85 % u acesulfamu K do 104 % u kyseliny sorbové. Podle dosažených výsledků lze 

konstatovat, že uvedená metoda je vhodná pro použití v praxi. 
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Použitelnost metody byla ověřena analýzou sedmi reálných vzorků nápojů zakoupených 

v obchodní síti. Ve výrobcích byly stanoveny koncentrace pěti sladidel (aspartamu, 

acesulfamu K, sacharinu, sukralózy a steviol-glykosidů) a dvou konzervantů (kyseliny 

benzoové a kyseliny sorbové). Identifikovaná sladidla a konzervanty ve všech testovaných 

nealkoholických nápojích odpovídaly složení uvedenému na obalu. Naměřené koncentrace 

kyseliny benzoové ve vzorcích č. 2 a 3 a koncentrace kyseliny sorbové ve vzorku č. 3 byly 

i po započtení nejistoty měření vyšší než povoluje norma. Aby však bylo možné s jistotou 

říci, že uvedené výrobky porušují legislativní předpisy, bylo by nutné nejprve provést 

srovnávací analýzy za použití jiné analytické metody. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ACN acetonitril 

ADI acceptable daily intake (akceptovatelný denní příjem) 

CAD charged aerosol detector (detektor nabitého aerosolu, Corona) 

ČSN EN označení České technické normy převzaté z Evropské normy 

DAD diode array detector (detektor s diodovým polem) 

EFSA European Food Safety Authority 

ELSD evaporative light scattering detector (odpařovací detektor rozptylu světla) 

FDA Food and Drug Administration 

HPLC high-performance liquid chromatography  

 (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

LC-MS liquid chromatography - mass spectrometry 

 (kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií) 

LOD limit of detection (limit detekce) 

LOQ limit of quantification (limit kvantifikace) 

NP-LC normal-phase liquid chromatography   

 (kapalinová chromatografie s normálními fázemi) 

PEEK polyetheretherketon 

RP-LC reversed-phase liquid chromatography 

 (kapalinová chromatografie s reverzními fázemi) 

RSD relative standard deviation (relativní směrodatná odchylka) 

SD standard deviation (směrodatná odchylka) 

TFA kyselina trifluoroctová 

UHPLC ultra high-pressure liquid chromatography 

UV ultraviolet (ultrafialový) 

UV-VIS ultraviolet-visible (ultrafialový-viditelný) 
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8 PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Kalibrační křivky analyzovaných látek. 

 

 
Obrázek 1: Kalibrační křivka sacharinu. 

 

 

 
Obrázek 2: Kalibrační křivka aspartamu. 
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Obrázek 3: Kalibrační křivka kyseliny benzoové. 

 

 
Obrázek 4: Kalibrační křivka kyseliny sorbové. 
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Obrázek 5: Kalibrační křivka steviol-glykosidů. 
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