
Minerální látka K čemu je dobrá Kde ji najdeme Nedostatek způsobuje Doporučená denní dávka

Vápník

V našem těle se vyskytuje ze všech 

minerálních látek v největším množství. Je 

nezbytný pro srážlivost krve, nervosvalový 

přenos, ovlivňuje činnost srdce, nervů, 

svalů, udržuje zdravé kosti a zuby. 

Mléko a mléčné výrobky, sardinky, 

pitná voda obsahující vápník. 

Využitelnost z rostlinných potravin – 

mák, ořechy, zelí, brokolice, ořechy a 

semínka.

U dětí křivici, u dospělých měknutí 

a deformace kostí,  Špatný vývoj a 

zvýšenou kazivost zubů. 

Nedostatek vede k vyplavování 

vápníku z kostí – vzniká řídnutí 

kostí, časté zlomeniny. 

Pro školní děti a dospívající 

1000–1200 mg, pro dospělé 

1000 mg

Fosfor

Účastní se důležitých metabolických reakcí, 

ovlivňuje činnost řady enzymů, je stavební 

součástí zubů a kostí.

Mléko a mléčné výrobky, žloutek, 

maso, ryby, ořechy, mák.

Nesprávný vývoj kostí a zubů, 

nadbytek může být příčinou 

nedostatku vápníku.

U školních dětí a 

dospívajících 1100--1200 mg, 

u dospělých 1000 mg

Hořčík

Nutný pro buněčný metabolizmus, činnost 

srdce, svalů, nervů a tvorbu kostí. Aktivuje 

celou řadu enzymů.

Rostlinná potrava, zejména listová 

zelenina, ořechy, kakao, čokoláda, 

celozrnné výrobky.

Zvýšenou únavu, křeče, 

nespavost, noční pocení, bolesti 

hlavy, potíže s koncentrací.

U školních dětí a 

dospívajících 250–400 mg, u 

dospělých 400 mg

Železo Nezbytné pro tvorbu červených krvinek
Játra, vejce, maso, ryby, pivovarské 

kvasnice, celozrnné výrobky, luštěniny.

Nedostatek červených krvinek 

(anémii), bledost, dušnost, bolesti 

hlavy, sklony k mldlobám, zažívací 

poruchy, bolavé ústní koutky.

U školních dětí i dospělých 

10–16 mg

Patří stejně jako vitaminy mezi mikroživiny, jsou v těle zastoupeny v malém množství, ale pro jeho činnost jsou nepostradatelné. Jsou stavební látkou mnoha enzymů a 

chemických sloučenin – zúčastňují se metabolických a enzymatických procesů. Minerální látky jsou skupinou anorganických látek, které se někdy podle množství 

potřebného pro lidské tělo dělí na makroprvky, které se vyskytují v těle v gramových až kilogramových množstvích (například vápník) a na stopové prvky, které tělo 

potřebuje v minimálních dávkách, často jen v mikrogramech. Pro funkci těla potřebujeme celou řadu nerostných látek, náš organizmus si je ale nedovede vytvořit, jsme 

tedy odkázáni na jejich příjem potravou a vodou. Z hlediska výživy sledujeme většinou sedm minerálních látek – vápník, fosfor, hořčík, železo, zinek, jod a selen. Při 

vyvážené, pestré stravě nedostatek minerálních látek nehrozí. 

Minerální látky



Zinek

Je součástí enzymů, podílí se na 

antioxidační činnosti, důležitý pro správný 

růst, vývoj pohlavních orgánů a dobré 

hojení ran.

Maso, játra, vejce, ryby, semena dýní, 

ořechy

Únavu, sníženou imunitu, padání 

vlasů, neplodnost.

U školních dětí a 

dospívajících 10–12 mg, u 

dospělých 12–14 mg

Jod

Je součástí hormonů štítné žlázy, ovlivňují v 

těle látkovou přeměnu. Nutný pro správný 

tělesný a duševní vývoj plodu a dítěte.

Mléko, ryby, plody moře, vibule, 

kuchyňská sůl.

Sníženou činnost štítné žlázy, 

zpomalený vývoj intelektu u dětí, 

je spojován s poruchami učení. 

Snižuje imunitu. 

U školních dětí a 

dospívajících 140–200 mg, u 

dospelých 180–200 mg

Selen

Účastní se mnoha metabolických reakcí, je 

velmi silným antioxidantem, proto se 

předpokládá jeho ochranný účinek před 

srdečními, cévními a  nádorovými 

nemocemi, revmatismem a šedým zákalem. 

Maso, játra, plody moře, vejce, mléko. 

Ořechy, obiloviny. V některých zemích 

jsou selenem potraviny obohacovány. 

Riziko vzniku srdečních, cévních, 

nádorových onemocnění, 

revmatismus, šedý zákal.

U školních dětí a 

dospívajících 25–45 mg. U 

dospělých 55 mg


