
Přehled výskytu vitamínů a minerálů v potravě 
Vitamín  Účinek v organismu  Nedostatek  Zdroje v potravě  

B1 (thiamin)  
proti zánětu nervů, látková přeměna cukrů, 
růst, nervové a svalové funkce  

poruchy nervového 
systému, poruchy 
koordinace, 
nechutenství, únava, 
snížená koncentrace  

celozrnné pečivo, pšeničné 
klíčky, otruby, těstoviny, 
rýže, vepřové a rybí maso, 
játra, ledviny, vejce, 
ořechy, fazole, hrášek, 
kapusta, ryngle  

B2 (riboflavin)  
buněčné dýchání, podpora růstu a tělesné 
hmotnosti  

poruchy růstu, kožní 
změny  

pivní kvasnice, pšeničné 
klíčky, mléko, sýr, vejce, 
játra, ledviny, paštika, 
kakao, čokoláda, sója, 
houby, brokolice, špenát  

B6 (pyridoxin)  
Metabolismus nenasycených mastných 
kyselin, cukrů a bílkovin, krvetvorba, 
antitoxický účinek  

poruchy růstu, 
chudokrevnost  

rybí, kuřecí, vepřové 
maso, játra, brambory, 
sója, celozrnné pečivo, 
banány  

B12 
(cyanokobalamin)  

posiluje organismus, udržuje zdravý nervový 
systém, krvetvorba  

rybí, kuřecí, hovězí, 
vepřové maso, mušle, 
krevety, játra, ledviny, 
mléko, sýry a vejce  

B13 (kyselina 
orotová)  

metabolismus a uchování vitamínu B12  

chudokrevnost, nervová 
onemocnění  

mléko, syrovátka, 
kořenová zelenina  

C (kyselina 
askorbová)  

posiluje obranyschopnost i výkonnost 
organismu, protizánětlivý účinek, působí na 
stav cévní stěny, tvorbu hormonů nadledvin, 
tvorbu nervových přenašečů, ve vyšších 
dávkách chrání buňky před tvorbou volných 
radikálů (antioxidační účinek)  

únava, oslabení 
imunitního systému, 
snížená duševní a tělesná 
výkonnost  

citrusové plody, rybíz, 
jahody, zelená paprika, 
rajčata, brokolice, šípky, 
brambory, papája, česnek  

E (tokoferol)  
antioxidační, regenerační účinek, posiluje 
odolnost  

poruchy prokrvení, 
poruchy vývoje a 
metabolismu ve svalech  

celozrnné pečivo, obilné 
klíčky, rostlinné oleje, 
sója, ořechy, boby, mrkev, 
kapusta, kopřivy, 
ostružiny, avokádo, maso, 
tučné ryby, žloutek  

D (kalciferol)  
vstřebávání vápníku, rovnováha vápníku a 
fosforu, tvorba zubů a kostí  

osteomalácie u 
dospělých, u dětí křivice, 
zpomalený růst  

rybí tuk, tučné ryby 
(tuňák, sleď, losos, 
sardinky), játra, mléko, 
sýry, žloutek, kakao  
 
sluneční záření aktivuje 
vitamín D  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minerály  Účinek v organismu  Nedostatek  Zdroje v potravě  

Hořčík 
(Mg)  

metabolismus vápníku a 
fosforu, nervosvalový přenos, 
růst, aktivace enzymů  

křeče svalů, třes, 
deprese, hubnutí  

kakao, pšeničné klíčky, sója, fazole, hrách, boby, 
ořechy, mandle, rozinky, kokos, otruby, rýže, těstoviny, 
celozrnné pečivo, jablka, fíky, banány, avokádo, olivy, 
špenát, ryby, maso, mléko  

Selén (Se)  
působí zároveň s vitamínem 
E antioxidačně, posiluje 
imunitu  

chronická únava, 
svalová slabost  

játra, ledviny, mozek, brzlík, ryby, korýši, ořechy, 
celozrnné pečivo, kukuřice, cibule, droždí  

Zinek 
(Zn)  

metabolismus nenasycených 
mastných kyselin, růst, 
imunitní reakce  

padání vlasů, kožní 
vyrážky, špatné 
hojení ran  

játra, ledviny, ryby, korýši, maso, sýr, celozrnné 
výrobky, semínka slunečnice, vejce, listová zelenina  

Mangan 
(Mn)  

metabolismus tuků a cukrů, 
využití vitamínu C, růst kostí  

porucha 
metabolismu tuků, 
pokles hmotnosti  

celozrnné pečivo, pšeničné klíčky, ořechy, kořenová 
zelenina, hlávkový salát, špenát, borůvky, jahody, 
ořechy, čaj  

Měď (Cu)  
antioxidační a detoxikační 
funkce, lepší využití železa  

poruchy krevního 
obrazu  

rybí maso, humry, ústřice, vnitřnosti, fazole, rozinky, 
švestky, mléko, rýže, otruby, cukr, mouka, kakao, 
ořechy, olivy, houby  

Železo 
(Fe)  

zásobení organismu 
kyslíkem, součást 
hemoglobinu a některých 
enzymů, imunitní systém  

anémie, únavnost, 
náchylnost k infekci  

červené maso, vnitřnosti, ústřice, celozrnné pečivo, 
vejce, čočka, sója, boby, fazole, kedlubny, kapusta, 
hlávkový salát, brokolice, pažitka, kokos, rybíz, 
švestky, avokádo  

Vápník 
(Ca)  

pevnost kostí, nervosvalová 
vzrušivost  
 
denní dávka 800 - 1000 mg  

lomivost kostí, 
bolesti, tetanie, 
hormonální poruchy  

mléko, mléčné výrobky, sýr, tvaroh, mák, ořechy, sója, 
žloutek, mořské ryby, sardinky, kakao, kapusta, špenát, 
brokolice, petržel, pórek, pažitka, mrkev, fazole, 
citrusové plody, datle, brusinky, avokádo, olivy, kokos, 
mandle  

Fluor (F)  odolnost kostí a zubů  kazivost zubů  
žitný chléb, rýže, špagety, hovězí maso, čaj, káva, 
mrkev, meruňky 

 
Zdroj: www.ereska.cz 


