
Vitaminy rozpustné ve vodě

Vitamín K čemu je dobrý Kde ho najdeme Nedostatek způsobuje
Doporučená denní 

dávka

B1

Důležitý pro metabolizmus sacharidů a 

činnost srdce a nervového systému. 

Pomáhá dobrému trávení a chuti k jídlu.

Suché pivovarské droždí, pšeničné 

klíčky, otruby, játra, ovesné vločky, 

fazole, brambory, černý chléb, vepřové 

vnitřnosti, neloupaná rýže, pohanka, 

chřest, listová zelenina, ořechy, sušené 

ovoce

Nespavost, neschopnost koncentrace, 

deprese, bolesti svalů. 

Avitaminóza je u nás vzácná. 

Pro školní děti i 

dopělé 1 - 1,3 mg

B2  riboflavin
Pomáhá spalovat cukry, upravuje 

energetické mechanizmy, je potřebný 

pro vývoj mozku dítěte.

Droždí, mléko, tvaroh, vejce, játra, 

celozrnné obiloviny, kakao, vlašské 

ořechy, ryby a brambory

Postižení kůže a sliznic, popraskání rtů a 

ústních koutků, červenání očních víček, 

pálení očí, pokles duševní výkonnosti.

Pro školní děti a 

dospívající 1,5–2 

mg, pro dospělé 

1,4–1,8 mg

B3

Je součástí řady enzymů, pomáhá 

likvidovat některé složky cholesterolu a 

tuků v krvi, stimuluje srdeční činnost a 

práci mozku.

Semena slunečnice, arašídy, tmavé 

pečivo, suché fazole a hrách – z 

rostlinné potravy je však méně 

využitelný.  Živočišná potrava – játra, 

tuňák, maso, žloutky. Větší množství 

obsahuje pivovarské droždí.

Nespavost, neklid, podrážděnost, 

neschopnost se soustředit. Avitaminóza 

způsobuje průjmy, kožní a duševní 

poruchy.

Pro školní děti a 

dospívající 13–18 

mg, pro dospělé 

15–20 mg

B5 kyselina 

pantothenová

Plní v těle řadu metabolických funkcí, 

optimalizuje procesy vedoucí k tvorbě 

energie, léčí některé alergie, podporuje 

růst vlasů.

Maso, mléko, žloutky, játra, luštěniny, 

ořechy, obiloviny

Únavu, pocit slbosti, zažívací potíže, 

deprese, poruchy spánku

Není stanovena, 

protože se vyskytuje 

v mnoha 

potravinách.

B6 pyridoxin
Je součástí enzymů a hraje velkou roli 

zejména v metabolizmu.

Droždí, pšeničné klíčky, ořechy, 

arašídy, otruby, tmavé pečivo, 

brambory, banány, vejce, zelí, fazole

Příznaky se špatně rozlišují, protože jsou 

podobné jako u jiných vitaminů skupiny B. 

Typické jsou kožní změny, 

chudokrevnost, nervové poruchy, brnění 

rukou, nespavost, podrážděnost atd.

Pro školní děti a 

dospívající 1,2–1,7 

mg, pro dospělé 

1,8–2 mg

Do této skupiny patří vitaminy skupiny B, vitamin H a vitamin C. Tyto vitaminy zůstávají v organizmu krátce – několik dnů, maximálně týdnů (kromě vitaminu B12), a proto se 

musí neustále doplňovat. Nelze se jimi předávkovat – organizmus jich dovede využít jen určité množství a zbytek je vylučován močí.



B11 kyslina listová

Je součástí metabolizmu aminokyselin, 

chrání srdce a cévy, je nezbytný pro 

zdravý vývoj plodu.

Luštěniny, listová zelenina, pivovarské 

droždí, žloutky, celozrnné obiloviny

Vrozené vývojové vady, anémii, pocity 

slabosti, průjmy, zvýšení výskytu 

srdečních a cévních onemocnění.

Pro školní děti a 

dospívající 100–400 

mg, pro dospělé 400 

mg

B12 kyanokobalamin

Nezbytný pro množení buněk, reguluje 

správnou funkci nervové soustavy a 

krvetvorbu. 

Je tvořen některými mikroorganizmy a 

obsahuje ho živočišná potrava – maso, 

vejce, mléko. 

Zásoby vitaminu vydrží v játrech i několik 

let. Nedostatek se projevuje únavou, 

slabostí, pálením jazyka, bledostí, 

nespavostí, žaludečními potížemi

Pro školní děti a 

dospívající 1,8–3 

mg, pro dospělé 3 

mg

H biotin

Podílí se na syntéze tuků, metabolizmu 

aminokyselin a přeměně glukózy na 

glykogen v játrech a svalech. Je 

nezbytný pro dobrý stav pokožky

Kvasnice, játra, bílek, ořechy, mléko, 

ovoce

Brzdí růst, snižuje odolnost a projevuje se 

kožními poruchami, depresemi, únavou 

nebo bolestmi svalů.

Bývá udávána v 

řádu jednotek 

mikrogramů.

C kyselina askorbová

Nezbytný pro stavbu pojivových tkání, 

pomáhá zvyšovat odolnost organizmu, 

regeneruje nemocné tkáně, zvyšuje 

aktivitu bílých krvinek. Pomáhá také 

žlázám s vnitřní sekrecí k produkci 

hormonů, ovlivňuje pružnost krevních 

cév, metabolizmus cholesterolu, chrání 

oko před šedým zákalem, zvyšuje 

využití železa z rostlinných zdrojů. 

Čerstvé i sušené šípky, černý rybíz, 

paprika, jahody, pomeranč, petržel, 

křen, řeřicha a další ovoce a zelenina.

Postihuje centrální nerový systém, 

způsobuje psychické změny, rychlou 

únavu, deprese, nespavost, neklid, 

krvácení dásní, sníženou odolnost. 

Pro školní děti a 

dospívající 65–100 

mg, pro dospělé 100 

mg


