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

dávka
Předávkování

A

Podílí se na všech hlavních funkcích našeho 

organizmu. Je důležitý pro zrak, pro růst, 

vývoj kostí, zdravý vzhled pleti, funkci 

pohlavních žláz, posiluje imunitu.

Oleje, játra, ryby, žloutky, máslo, 

mléko, zelenina se žlutým a oranžovým 

zabarvením nebo tmavozelenými listy 

(mrkev, špenát, kapusta, rajčata)

Šeroslepost, přecitlivělost na 

světlo, zhoršení stavu zubů a kostí, 

poruchy kůže a sliznic. 

Pro školní děti i 

dospělé 0,8–1 mg

Způsobuje zažívací 

potíže, bolesti hlavy, 

vypadávání vlasů, 

postižení kůže, jater, 

kostí.

D

Je potřebný pro normální vstřebávání 

vápníku a fosforu. Ovlivňuje stav kostí, zubů 

a kůže.

Živočišné tuky (máslo, mléko, žloutek, 

rybí tuk). Může být syntetizován v kůži 

za pomoci slunečního UV záření.

V dětství způsobuje křivici, při 

špatném vstřebávání vápníku 

může dojít k řídnutí kostí. U nás je 

vitamin D preventivně podáván 

kojencům.

Pro školní děti a 

dospělé 5 mg

Může vést k zácpě, 

zvracení, ukládání 

vápenatých solí do 

tkání.

E

Reguluje látkovou výměnu tuků, příznivě  

tlumí rozvoj chorob krevního oběhu a 

cévních komplikací. Chrání před nádorovými 

onemocněními, zabraňuje sterilitě a pomáhá 

při kožních potížích. Jeho účinek se zesiluje 

při současném příjmu vitaminu A.

Obsažen v řadě potravin např. v 

olejích, másle, vejcích, mléku, ořeších, 

semenech a některé zelenině. K 

nedostatku dochází málokdy. 

Nedostatek je vzácný, postihuje 

nervový systém. Projevuje se 

vyčerpaností, poruchami růstu, 

vývoje, ztrátou tělesných tuků. 

Pro školní děti a 

dospívající 10–14 

mg, pro dospělé 

12–14 mg

K předávkování dochází 

jen při velmi vysokých 

dávkách.

K

Je důležitou součástí procesu srážení krve. 

Je tvořen střevními bakteriemi, vyskytuje se 

také v zelenině.

Žloutek, jogurt, zelenina – zelí, 

brokolice, špenát, salát

Nedostatek způsobuje špatnou 

srážlivost krve, vzniká nebezpečí 

sklonu ke zvýšenému krvácení, 

může dojít k poruše vstřebávání 

tuků.

Pro školní děti a 

dospívající 50-70 

mg, pro dospělé 65-

75 mg

Do této skupiny vitaminu patří vitamin A, D, E a vitamin K. K jejich využití je nutné přítomnost tuků ve stravě. Tyto vitaminy se ukládají v organizmu po dobu několika měsíců a jejich 

nadměrné dávky organizmu neprospívají a mohou dokonce způsobit různé zdravotní obtíže. 

Vitaminy rozpustné v tucích


