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Abstrakt

Tato práce pojednává o problematice těhotenství a zvýšených 
nutričních požadavků se zaměřením na vitaminy a minerály. Je rozdělena 
na teoretickou a praktickou část. Cílem je určení těch vitaminů
a minerálních látek, které mohou být v graviditě deficitní a je třeba jejich 
zvýšený přísun. Tomuto tématu se věnuji v teoretické části své práce,
kde je popsán význam jednotlivých prvků pro specifika gravidity
a případné projevy deficitu či nadbytku. V praktické části se zaměřuji
na zhodnocení vybraných multivitaminových a multiminerálních doplňků 
stravy, které jsou určeny pro gravidní ženy.

Hlavním kritériem je zabezpečení dostatečného množství vitaminů 
a minerálních látek při zvýšených nárocích gravidního organismu. 
Zhodnocení je realizováno pomocí srovnávání dvou parametrů.
Tato komparace je prováděna mezi doporučenými denními dávkami
pro těhotné a obsaženým množstvím jednotlivých mikronutrientů,
které je uváděno ve složení daných přípravků. Jedná se o základní 
kvantitativní výzkum, kdy technikou sběru dat je obsahová analýza.

Závěrem je prodiskutována prospěšnost podávání vitaminových 
přípravků v průběhu gravidity vzhledem k otázce, zda je dostatečně 
vyvážená strava schopna pokrýt potřeby organismu i při stavech,
kdy mohou být některé vitaminy a minerály nedostatečné.

Klíčová slova: těhotenství ; výživa ; vitaminy ; minerální látky ; 
hypovitaminóza ; hypervitaminóza ; suplementace ; doplňky stravy



Abstract

This thesis discusses problems of pregnancy and increased 
nutrient requirements with a focus on vitamins and minerals. It is divided 
into two parts - theoretical and practical. The aim is to identify
those vitamins and minerals that may be deficient during pregnancy
and thus their intake should be increased. The theoretical part describes 
the importance of particular elements for the specifics of pregnancy
and possible symptoms of deficiency or excess, with the pregnancy 
orientation. The practical part focuses on the evaluation of selected 
multivitamin and multi mineral supplements which are intended
for pregnant women.

The main criterion is to ensure sufficient amounts of vitamins
and minerals during the increased demands of pregnancy. Evaluation
is done by comparing two parameters - the recommended daily dose
for pregnant women and the amount of micronutrients contained
in the composition of given products. Content analysis was used
as the data collection technique for the basic quantitative research.

Finally, it discusses the usefulness of the administration of vitamin 
supplements during pregnancy, and whether a balanced diet is sufficient 
enough to meet the needs of the organism even in states where
there may be some lack of vitamins and minerals.

Key words: pregnancy ; nutrition ; vitamins ; minerals ; hypovitaminosis ; 
hypervitaminosis ; supplementation ; dietary supplements
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1. Úvod

Těhotenství je beze sporu významným obdobím v životě ženy. 
Ženský organismus prochází v průběhu gravidity mnoha změnami, 
kterými se přizpůsobuje potřebám vyvíjejícího se dítěte,
a které jsou nutné pro správný průběh těhotenství i vývoj plodu. 
Fyziologické procesy organismu se v tomto období v mnohém liší
od procesů mimo graviditu a probíhají od útlého začátku početí
až po samotný porod. Je třeba se těmto změnám přizpůsobit ve všech 
oblastech života. Mezi důležité aspekty, na které je třeba brát zřetel, 
nepochybně patří také výživa, která je součástí našeho každodenního 
života a ovlivňuje nejen naše fyzické, ale rovněž psychické zdraví. 
Vyvážená, zdravá a pestrá strava je základem fyziologického těhotenství.

Plod se postupně vyvíjí a roste, proto se zvyšují metabolické 
nároky na přísun základních živin, vitaminů, minerálních látek
a stopových prvků. Z tohoto důvodu je nezbytné věnovat výživě 
pozornost, a to nejen během gravidity, ale také v prekoncepčním období. 
Správná životospráva může předejít některým zdravotním komplikacím 
spojeným s deficitem či naopak nadbytkem makro- i mikronutrientů. 

Dnes se ve vyspělých zemích obvykle nesetkáváme s nedostatkem 
potravin, ba naopak, některých živin konzumujeme příliš mnoho. Existují 
však stavy, při kterých přísun některých nutrientů z potravin nemusí být 
pro nároky gravidního organismu dostačující a je třeba zvýšit jejich 
příjem. Nejčastěji se v průběhu těhotenství můžeme setkat s deficitem 
kyseliny listové, vitaminu B12 a jodu. V těchto případech se často 
obracíme na farmaceutické společnosti, které nabízejí celou řadu doplňků 
stravy, jenž by případný deficit měly doplnit.

Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části bude nastíněna daná problematika těhotenství
a zvýšených nutričních požadavků s ohledem na vitaminy a minerály. 
Praktická část se bude věnovat samotnému výzkumu s náležitým 
vyhodnocením.
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TEORETICKÁ ČÁST

2. Gravidita

Fyziologická gravidita trvá zhruba 280 dnů (40 týdnů) a je dělena 
na tři trimestry. První trimestr probíhá od početí do 13. týdne,
druhý trimestr od 14. do 27. týdne a třetí trimestr od 28. až 40. týden 
gravidity, respektive do porodu. V průběhu gravidity dochází ke zvětšení 
dělohy, k růstu prsou připravujících se na laktaci a nárůstu tukových 
depozit, které jsou zdrojem potřebné energie, což se projeví nárůstem 
hmotnosti. Těhotenství vyžaduje zvýšenou dodávku vody pro plod, 
placentu, plodovou vodu a zvětšené cévní řečiště gravidní. V organismu 
matky je zadržována voda a mohou se objevit otoky, především dolních 
končetin. (Rathouská, 2009, s. 7-8). Změněné cirkulační poměry vedou 
ke zvýšení srdečního výdeje o 30-40% a nárůstu objemu krve o 30%. 
(Trojan et al., 2003, s. 527).

2.1. Nutriční požadavky ženského organismu v graviditě

Správná výživa v průběhu gravidity je nezbytná pro fyziologický 
průběh těhotenství i vývoj plodu a ovlivňuje také zdraví dítěte 
po ukončení gravidity. Plod je plně závislý na přísunu potravy od matky
a proto nedostatečný příjem důležitých makro- i mikroelementů výživy 
může mít velmi vážné důsledky pro jeho vývoj. Navíc kvalitativně
a kvantitativně nedostatečný přísun potřebných živin může negativně 
ovlivnit i organismus matky. Například nedostatečné zásobení vápníkem 
může vést k získávání ze zdrojů z těla matky, v tomto případě ze zásob
v kostech, což vede k úbytku kostní hmoty.

Současně je významné brát v potaz i to, že při nesprávné výživě 
může plod od matky přijímat i cizorodé látky, které naopak mohou být 
pro plod toxické. (Hronek, 2004, s. 26-27).

V průběhu gravidity je nutné zajistit dostatečný přísun energie.
Od 2. trimestru je vhodné zvýšit energetický příjem o 300 kcal
(tj. 1260 kJ) a zároveň dbát na adekvátní příjem vitaminů
a minerálních látek, jejichž potřeba v době těhotenství může stoupat
až o 100 %. (Měchurová, 2009, č. 18, s. 1).
Doporučený energetický příjem ve 2. a 3. trimestru je pak v současné 
době stanoven na 10 000 kJ. (Hronek, 2004, s. 49).
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2.1.1. Proteiny

Bílkoviny jsou důležitým zdrojem aminokyselin, které jsou potřebné 
pro růst plodu a vývoj placenty. Podílejí se na syntéze hormonů, 
transportních enzymů i protilátek. Deficit bílkovin může být spojen
se zdravotními komplikacemi matky (hypoproteinémie spojená
se vznikem edémů) i plodu (nízká porodní hmotnost novorozence, riziko 
kardiovaskulárních onemocnění, vysokého krevního tlaku, cévních 
mozkových příhod a diabetu). Nadměrný příjem bílkovin vede k některým 
orgánovým funkčním změnám – ke zvýšení glomerulární filtrace
v ledvinách a zvýšení jaterních funkcí.
(Gallagher et al., 2005, č. 2, s. 553-558 ; Miese-Looy et al., 2008, č. 2 ; 
Hronek, 2004, s. 57-65). U těhotných žen je doporučen příjem 
2,5 g proteinů na kilogram hmotnosti a den. (Trojan et al., 2003, s. 396).

2.1.2. Lipidy

Tuky jsou zdrojem energie a mastných kyselin, jedná se o látky 
důležité pro vývoj mozkových struktur a růst plodu. V postnatálním období 
ovlivňují kvalitativní složení mateřského mléka. Při nedostatečném příjmu 
se zvyšuje riziko komplikací v průběhu gravidity, dochází ke snížení  
odolnosti vůči infekcím a novorozenec se často rodí s nižší porodní 
hmotností. Nadbytek lipidů podporuje vznik obezity.
(Hronek, 2004, s. 65-76).

2.1.3. Sacharidy

Sacharidy jsou nejvýznamnějším zdrojem energie. Jsou děleny 
na  mono- a oligosacharidy a polysacharidy neboli škroby. 
Pro polysacharidy je charakteristický obsah vitaminů, minerálních látek 
a vlákniny, která podporuje střevní motilitu, sekreci a proces trávení. 
Nadbytečný příjem sacharidů je spojený s rizikem rozvoje těhotenského 
diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.
(Hronek, 2004, s. 76-82 ; Trojan et al., 2003, s. 396).
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2.2. Nárůst hmotnosti v těhotenství

Nárůst hmotnosti je přirozenou součástí gravidity. U každé ženy 
je tato hodnota individuální. Na nárůstu hmotnosti se podílí zvětšený 
objem krve a tkáňových tekutin, hmotnost plodu, plodové vody, placenty, 
dělohy, prsů a v neposlední řadě také nárůst hmotnosti tukové tkáně, 
který by měl být přibližně 3-4 kg. Doporučený maximální celkový přírůstek 
hmotnosti v průběhu gravidity je do 12 kg. (Hronek, 2004, s. 47).

Dle doporučení Evropské unie se odhaduje potřebný váhový 
přírůstek na základě BMI (Body Mass Index) před začátkem těhotenství. 
Shodně s těmito referencemi se tedy uvádí, že ženy s BMI 
před otěhotněním 18,5-19,9 by měly přibrat na váze 12,5-18,0 kg.
U žen s BMI 20,0-25,9 to je váhový nárůst 11,4-16,0 kg a pro ženy s BMI 
nad 25,9 je tato hodnota 7,0-11,5 kg. (Hronek, 2004, s. 47).

Podrobněji se problematice nárůstu hmotnosti věnují autoři 
Keller et al., kteří doporučují pro ženy s průměrnou hmotností,
která odpovídá rozdílu výška těla v cm – 100, aby v 1. trimestru došlo
ke zvýšení váhy o 1-2 kg a ve 2. a 3. trimestru zhruba o 500 g za týden. 
Celkový nárůst hmotnosti pak tito autoři navrhují od 8,5-12,5 kg. Výjimkou 
jsou ženy, jejichž hmotnost je nižší než 90 % ideální hmotnosti, 
v tomto případě odhadují ideální váhový přírůstek na 13,6 kg. Naopak 
u žen s vyšší hmotnostní nad 135 % ideální hmotnosti je udáván nárůst 
o 7,0 kg. (Keller et al. in Hronek, 2004, s. 47).

3. Význam jednotlivých vitaminů. Stavy a zdravotní 
komplikace spojené s hypo- a hypervitaminózou.

Vitaminy jsou chemicky různorodé organické složky potravy, 
které jsou nezbytné pro život, zdraví i růst a nejsou zdrojem energie. 
Lidský organismus není schopen většinu vitaminů syntetizovat
a proto je nutný jejich příjem potravou. Výjimkou je vitamin K2, B12 a biotin 
neboli vitamin B7, ty jsou produkovány bakteriemi střevní mikroflóry 
a vitamin D, který vzniká v kůži působením UVB záření.
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Dle rozpustnosti je rozdělujeme na hydrofilní (rozpustné ve vodě)
-  vitaminy skupiny B a vitamin C, a lipofilní (rozpustné v tucích) 
- vitaminy A, D, E, K. Vitaminy se v těle ukládají do zásob, ze kterých 
jsou uvolňovány v závislosti na potřebách organismu. 
U lipofilních vitaminů vydrží rezerva týdny až měsíce. Zásoby 
hydrofilních vitaminů jsou krátkodobé (dny až týdny), a proto musí být 
neustále doplňovány potravou. Zásoba vitaminů v organismu je uvedena 
v tabulce č. 1 viz. příloha A. (Solutio, 2002/2003). 

Tabulka 1: Zásoba vitaminů v organismu

Většina vitaminů má důležitou funkci v intermediárním metabolismu 
nebo ve zvláštním metabolismu různých orgánových systémů. V případě 
deficitu vitaminů vzniká hypovitaminóza, tj. stav, jehož projevy se liší 
dle závažnosti daného deficitu a druhu daného vitaminu či skupině 
vitaminů, které chybí. Vyčerpání zásob je následováno omezením 
metabolických reakcí, kterých se vitaminy účastní jako koenzymy
a jestliže není nedostatek doplněn, nastávají reverzibilní a později 
ireverzibilní změny organismu.

Primární hypovitaminóza je dána nedostatkem vitaminů ve stravě, 
sekundárně může být zapříčiněna onemocněním zažívacího traktu, 
kdy organismus není schopen vitaminy vstřebávat. V těhotenství patří 
mezi hlavní příčiny vzniku deficitů zvýšená fyziologická potřeba, která 
není doplněna přiměřeným příjmem v potravě a zvýšené ztráty 
v důsledku zvracení při těhotenské gestóze.
(Solutio, 2002/2003 ; Kudlová [online]).

Při nadměrném přísunu vitaminů vzniká hypervitaminóza. Vyskytuje 
se především u lipofilních látek, které jsou ukládány v játrech a tělesném 
tuku. Zvlášť nebezpečný je nadbytek vitaminu D a A pro možné 
teratogenní účinky. Nadměrné dávky vitaminů rozpustných ve vodě jsou
z těla rychle odstraněny vylučováním močí, a proto nedochází
k předávkování. (Solutio, 2002/2003).
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3.1. Vitaminy rozpustné ve vodě

Jde o látky ve vodě rozpustné, které se v těle neukládají do zásob 
a jsou vylučovány močí, tudíž je třeba pravidelný přísun v potravě.
Patří sem tzv. B-komplex a vitamin C neboli kyselina ascorbová. Vitaminy 
skupiny B se nacházejí v mnoha potravinách, jako jsou například obilná 
zrna, luštěniny, zelenina, maso, ryby a vejce. Citrusové plody jsou zase 
dobrým zdrojem vitaminu C. (extension.colostate.edu, 2017).

Na stabilitu vitaminů má velký vliv prostředí. Mezi nejvýznamnější 
faktory patří světlo, teplota, kyslík, vyluhování a délka skladování. 
Vitaminy B2, B9 a B12 se vyznačují svojí citlivostí na světlo,
u vitaminů B1, B5, B9 a C dochází k největším ztrátám varem,
kdy se na poškození podílí také teplota, vyluhování a působení kyslíku. 
Například u kyseliny listové dochází varem ke ztrátám až 90%.
Mezi nejstabilnější vitaminy rozpustné ve vodě pak patří B2, B3, B6 a B7. 
Čerstvé suroviny s obsahem vitaminů rozpustných ve vodě je proto 
důležité uchovávat v chladu a suchu a zabránit přímému slunečnímu 
svitu, aby se minimalizovaly ztráty vitaminů. (is.muni.cz, 2004).

3.1.1. Vitaminy skupiny B

Je známo osm vitaminů skupiny B: vitamin B1 – thiamin,
B2 – riboflavin, B3 – niacin, B5 – kyselina pantothenová, B6 – pyridoxin,
B7 – biotin, B9 – kyselina listová a B12 – kobalamin.

3.1.1.1. Vitamin B1 – thiamin

Vitamin B1 neboli thiamin působí jako koenzym při dekarboxylacích1 
a má úlohu v zásobení nervových a svalových buněk. K absorpci dochází 
v proximálních částech tenkého střeva. Využitelnost tohoto vitaminu
se zvyšuje přidáním cibule do stravy. Naopak v kávě, černém čaji nebo
v syrových rybách se nacházejí antagonisté thiaminu,
kteří, stejně jako alkohol, snižují jeho biologickou dostupnost. Negativní 
vliv také může mít deficit kyseliny listové v organismu, čímž se snižuje 
resopce thiaminu ze střeva. (Hronek, 2004, s. 119-122).

1 Významný metabolický děj, pyruvát, který vzniká v závěrečné fázi glykolýzy, je 
metabolizován na Acetyl-CoA → Krebsův cyklus → konečné produkty metabolismu 
CO2 a H2O. (enclabmed.cz, 2009).
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Vážný nedostatek vitaminu B1 způsobuje nemoc beri-beri, 
v našich podmínkách se vyskytuje velmi vzácně. K projevům patří 
anorexie, apatie, celková slabost, neuritida, edémy a srdeční selhání.

Mírnější formy deficitu se vyskytují u septických stavů, 
kriticky nemocných nebo mohou být vyvolány sacharidovou dietou 
či poruchou resorpce při průjmech. (Hronek, 2004, s. 119-122).

Vitamin B1 není považován za toxický. Zvýšený přísun thiaminu 
má za následek nadměrný růst plodu. (gynweb.cz, 2016).

Doporučená denní dávka thiaminu pro gravidní ženy 
v České republice je navrhována 1,5 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary Reference Intake) 
uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance) 1,4 mg.
(Institute of Medicine, 1998).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vitaminu 
B1 ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 2
viz. příloha A.

Tabulka 2: Obsah vitaminu B1 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.1.2. Vitamin B2 – riboflavin

Riboflavin je součástí flavinových proteinů (flavoproteinů) 
a má význam pro detoxikační děje. Vstřebávání vitaminu B2 probíhá
v proximální části tenkého střeva a je podporován přítomností potravy
a žlučových kyselin.
(Češka et al., 2015, s. 286 ; Hronek, 2004, s. 123-124).

Deficit riboflavinu je zpravidla doprovázen nedostatkem 
dalších živin. Mezi příznaky hypovitaminózy patří nejčastěji záněty 
v ústní dutině, časté jsou ragády ústních koutků, záněty na kůži 
a neuropsychické změny. U dětí je popisován možný zpomalený 
vývoj intelektu. (Hronek, 2004, s. 124 ; extension.colostate.edu, 2017).

Doporučené denní dávky riboflavinu pro těhotné ženy je 
v České republice stanoveno na 1,6 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary Reference Intake) 
uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance) 1,4 mg.
(Institute of Medicine, 1998).
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Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vitaminu 
B2 ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 3
viz. příloha A.

Tabulka 3: Obsah vitaminu B2 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.1.3. Vitamin B3 – niacin

„Niacin obsahuje kyselinu nikotinovou a nikotinamid, je součástí 
NAD a NADP, což jsou zásadní koenzymy biosyntetických reakcí.“ 
(Češka et al., 2015, s. 286). Kyselina nikotinová inhibuje lipolýzu v tukové 
tkáni a snižuje nabídku volných mastných kyselin, čímž dochází k poklesu 
tvorby VLDL (very low density lipoprotein) v játrech. Snížená syntéza 
VLDL jakožto prekurzoru LDL je provázena poklesem tvorby LDL
(low density lipoprotein). Dochází tedy ke snížení hladin triacylglycerolů
i cholesterolu a naopak se zvyšují hladiny HDL (high density lipoprotein). 
(Karásek, 2014, č. 1, s. 9-14). Absorpce niacinu probíhá v žaludku
i v tenkém střevě. Během skladování, ohřívání i vaření je vitamin B3 
stabilní. (Hronek, 2004, s. 126-127).

Nedostatek působí pelagru, jejímiž projevy jsou trávicí obtíže, 
průjmy, nechutenství, váhový úbytek, demence a dermatitidy. 
Onemocnění se vyskytuje zřídka, zejména u chudých populačních skupin 
v rozvojových zemích a u osob živících se převážně kukuřicí (strava 
chudá na aminokyselinu tryptofan). (Hronek, 2004, 127-128). 
Hypovitaminóza se může vyskytovat také u podvýživy, nízkokalorické 
diety nebo u diety s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů
(bílé pečivo, těstoviny). (extension.colostate.edu, 2017). 

Vysoké dávky vitaminu B3 vyvolávají svědění a zarudnutí kůže, 
pocit tepla, podráždění žaludku, nevolnost a riziko poškození jater. 
(umm.edu, 2017).

V těhotenství ani při kojení se denní dávka nezvyšuje. Doporučené 
denní dávky niacinu pro těhotné ženy jsou v České republice i dle RDA 
(The Recommended Dietary Allowance) stanoveny na 18 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004 ; Institute of Medicine, 1998). 
Nejvyšší tolerovatelný denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake 
Level) je vymezen na 35 mg/den. (Institute of Medicine, 1998).
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Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vitaminu 
B3 ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 4
viz. příloha A.

Tabulka 4: Obsah vitaminu B3 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.1.4. Vitamin B5 – kyselina pantothenová

Kyselina pantothenová je součástí koenzymu A, důležitého
pro získávání energie ze sacharidů, tuků a ketogenních aminokyselin.
Ve formě acetyl-CoA2 je zapojen do syntézy základních tuků, 
cholesterolu, steroidních hormonů, vitaminu A a D, neurotransmiteru 
acetylcholinu a účastní se také beta-oxidace3 mastných kyselin. 
(lpi.oregonstate.edu, 2017 ; Češka et al., 2015, s. 286).

Vitamin B5 se z 50 % vstřebává z potravy. (Hronek, 2004, s. 129). 
K absorpci dochází v žaludku a tenkém střevě jako část koenzymu A
a poté se postupně uvolňuje až na kyselinu pantothenovou.
Malé množství může být syntetizováno také střevními bakteriemi.
Tento vitamin se řadí mezi nestabilní látky. Ke ztrátám dochází 
působením tepla, konzervačními postupy jako je sušení, solení, zmrazení 
či kvašení a úbytek nastává také při přípravě pokrmů.
(Solutio, 2002/2003 ; Hronek, 2004, s. 129).

Nedostatek vitaminu B5 je velmi vzácný, může být pozorován
v případech těžké malnutrice. Nedostatek se projevuje únavou, 
nespavostí, střevními poruchami (enteritidou), paresteziemi, dermatitidou 
nebo nedostatečností nadledvin. (lpi.oregonstate.edu, 2017).

Toxicita vitaminu B5 není známa. Jediným zaznamenaným 
nežádoucím účinkem byl průjem v důsledku velmi vysokého příjmu
(10-20 g/den). (lpi.oregonstate.edu, 2017).

Doporučený denní příjem je v České republice 6 mg.
(Vyhláška č. 352/2009 Sb.). Pro těhotné ženy u nás tato dávka stanovena 
není. Avšak DRI (The Dietary Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy 
AI (Adequate Intake) stejných 6 mg. (Institute of Medicine, 1998).

2 Aktivní kyselina octová. Produkt a východisko metabolismu sacharidů, lipidů, 
proteinů a dalších látek. Vstupuje do Krebsova cyklu. (lekarske.slovniky.cz, 2017).

3 Mechanismus k utilizaci mastných kyselin. Produktem je acetyl-CoA. 
(lekarske.slovniky.cz, 2017).
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Hronek ve své knize „Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení“ 
uvádí hodnoty vitaminu B5 ve vybraných potravinách. (2004, s. 132). 
Přehled poskytuje tabulka č. 5 viz. příloha A.

Tabulka 5: Obsah vitaminu B5 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.1.5. Vitamin B6 – pyridoxin

Vitamin B6 zahrnuje tři formy, pyridoxin neboli pyridoxol, pyridoxal 
aldehyd a pyridoxamin. Zatímco pyridoxin se vyskytuje převážně
v rostlinách, další dvě sloučeniny se nacházejí spíše v živočišných 
potravinách. (Solutio, 2002/2003). Pyridoxin tvoří prostetické skupiny 
některých dekarboxyláz a transamináz, je nezbytný pro funkci řady 
enzymů, které metabolizují aminokyseliny a v procesu štěpení glykogenu 
(glykogenolýze), kde je koenzymem glykogen fosforylázy.
(Ganong et al., 2005, s. 321 ; lpi.oregonstate.edu, 2017).

Případy hypo- i hypervitaminózy jsou vzácné. K příznakům 
hypovitaminózy patří zvýšená nervosvalová dráždivost (cukání víček,
u dětí až křeče), zapomnětlivost a záněty sliznice dutiny ústní. 
(lpi.oregonstate.edu, 2017).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 2,5 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance) 
1,9 mg. (Institute of Medicine, 1998).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty
vitaminu B6 ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 6.
viz. příloha A.

Tabulka 6: Obsah vitaminu B6 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.1.6. Vitamin B7 – biotin

 Biotin je koenzym karboxylačních reakcí. Důležitý je také pro 
normální růst embrya, proto jeho dostatečný příjem je významný zejména 
v těhotenství. Přesto se však deficit tohoto vitaminu příliš nevyskytuje. 
Malé množství vitaminu B7 může být produkováno bakteriemi střevní 
mikroflóry. (Češka et al., 2015, s. 286 ; umm.edu, 2017).
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Hypovitaminóza je vzácná, mezi projevy patří nechutenství, 
nespavost, únava, ztráta vlasů a záněty kůže. Případy nadměrného 
přísunu biotinu nejsou spojeny s žádnými vedlejšími účinky. 
(extension.colostate.edu, 2017 ; umm.edu, 2017).

Syrové vaječné bílky obsahují protein zvaný avidin, s nímž se biotin 
ireverzibilně váže, vzniká biologicky neúčinná látka a nedochází
tak ke správnému vstřebávání. (umm.edu, 2017).

Doporučená denní dávka je v České republice 50 μg.
(Vyhláška č. 352/2009 Sb.). Pro těhotné ženy u nás tato dávka stanovena 
není. Avšak DRI (The Dietary Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy 
AI (Adequate Intake) 30 μg. (Institute of Medicine, 1998).

Informační server pro lékárny, Solutio, uvádí hodnoty vitaminu B7 
ve vybraných potravinách. (Solutio, 2002/2003). Přehled poskytuje 
tabulka č. 7 viz. příloha A.

Tabulka 7: Obsah vitaminu B7 ve vybraných potravin

3.1.1.7. Vitamin B9 – kyselina listová

Kyselina listová neboli folát či folacin se účastní v methylačních 
reakcích, podílí se na syntéze nukleových kyselin, DNA a RNA
a je proto významná pro prenatální vývoj, růst a formování centrální 
nervové soustavy. (Ganong et al., 2005, s. 321 ; umm.edu, 2017).
K absorpci dochází v proximálních částech tenkého střeva. 
(wikiskripta.eu, 2016). Jedná se o nestabilní vitamin, který je rozrušován 
vysokými teplotami, slunečním zářením, dlouhodobým skladováním
a varem (během varu dochází ke ztrátám až 90%). (is.muni.cz, 2004). 

U hypovitaminózy vitaminu B9 vzniká megaloblastová anemie4, 
stejně jako u nedostatku vitaminu B12. U anemie způsobené deficitem 
folátu však nejsou přítomny neurologické komplikace. Suplementace 
listové kyseliny může maskovat deficit vitaminu B12 a hrozí riziko vzniku 
nevratného poškození mozku. (lpi.oregonstate.edu, 2017).
Mezi symptomy nedostatku folacinu patří průjem, záněty jazyka
a poruchy kognitivních funkcí.
(Institute of Medicine, 1998 ; Hronek, 2004, s. 138).

4 Chudokrevnost provázená přítomností megaloblastů neboli velkých nezralých 
červených krvinek v kostní dřeni. (lekarske.slovniky.cz, 2017).
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„Až 60 % těhotných žen trpí nedostatkem kyseliny listové.“
(Hronek, 2004, s. 138). Deficit tohoto vitaminu v graviditě zvyšuje riziko 
vzniku vrozených vad neurální trubice, včetně rozštěpu patra, páteře
a poškození mozku. Proto je důležitý dostatečný příjem, a to nejen
v průběhu těhotenství, ale také v prekoncepčním období.
(umm.edu, 2017). „Prekoncepční suplementace listové kyseliny snižuje 
incidenci tohoto defektu až o 50 %.“ (Hronek, 2004, s. 138). Během 
gravidity je kyselinou listovou zásobován především plod,
proto k hypovitaminózám matky dochází poměrně často.
(Hronek, 2004, s. 138).

K předávkování kyselinou listovou nedochází, při vysokých 
dávkách se rychle vylučuje převážně močí. Nevolnost, napětí v břiše
a poruchy spánku se projevují při požití více tablet dítětem.

Doporučené denní dávky vitaminu B9 pro těhotné ženy jsou
v České republice i dle RDA (The Recommended Dietary Allowance) 
stanoveny na 600 μg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004 ;
Institute of Medicine, 1998).

Hronek ve své knize „Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení“ 
uvádí hodnoty vitaminu B9 ve vybraných potravinách. (2004, s. 139). 
Přehled poskytuje tabulka č. 8 viz. příloha A.

Tabulka 8: Obsah vitaminu B9 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.1.8. Vitamin B12 – kobalamin

 Vitamin B12 je součástí methylačních procesů, podílí se na syntéze 
nukleotidů, DNA a RNA a rovněž má vliv na obnovu myelinu nervových 
vláken. Spolu s kyselinou listovou se účastní tvorby červených krvinek
a zvyšují utilizaci železa v organismu. Působí jako významný antioxidant,  
uplatňuje se při přeměně homocysteinu na methionin a společně
s vitaminem B6 a B9 ovlivňuje hladinu homocysteinu v krvi. Zvýšení 
hladiny této neesenciální aminokyseliny je rizikovým faktorem
pro kardiovaskulární onemocnění. Jedná se o vitamin poměrně stabilní,
k největším ztrátám dochází při vaření.
(umm.edu, 2017; Hronek, 2004, s. 140-141).
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Hlavním zdrojem kobalaminu jsou živočišné produkty, není 
přítomen v rostlinách, proto se u přísných vegetariánů mohou objevit 
příznaky hypovitaminózy. Množství vitaminu B12, které je syntetizováno 
bakteriemi střevní mikroflóry, je pro člověka nedostačující a je třeba
ho přijímat potravou. Resorpce probíhá v terminálním ileu.
(Hronek, 2004, s. 139-140 ; Klener et al., 1999, s. 705).

Nedostatek vitaminu B12 se objevuje nejčastěji u gravidních žen, 
přísných vegetariánů a při poruchách vstřebávání při onemocnění 
žaludku a terminální části tenkého střeva. Charakteristickým rysem 
hypovitaminózy je perniciózní neboli megaloblastová anemie, záněty 
jazyka (tzv. Hunterova glositis) a neurologické komplikace. Nedostatek 
může být spojen s neplodností. V graviditě může být příčinou 
zpomaleného růstu plodu. (umm.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 141-142).

Hypervitaminóza není častá. K symptomům patří alergické reakce. 
(Hronek, 2004, s. 143).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 3,5 μg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance) 
2,6 μg. (Institute of Medicine, 1998).

Hronek ve své knize „Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení“ 
uvádí hodnoty vitaminu B12 ve vybraných potravinách. (2004, s. 143). 
Přehled poskytuje tabulka č. 9 viz. příloha A.

Tabulka 9: Obsah vitaminu B12 v jedlém podílu vybraných potravin

3.1.2. Vitamin C – kyselina L-ascorbová

Kyselina L-ascorbová působí jako antioxidant, podílí se na syntéze 
bílkoviny kolagenu, podporuje imunitní procesy a zvyšuje vstřebávání 
železa. (Češka et al., 2015, s. 286). K absorpci dochází v distálních 
částech tenkého střeva a jeho využitelnost zvyšují bioflavonoidy5, proto 
se syntetická L-ascorbová kyselina resorbuje v menším množství než 
vitamin C z potravy. Jedná se o nestabilní látku, kterou rozkládá světlo
i kyslík a taktéž dlouhodobé skladování snižuje obsah účinné látky. 
(Hronek, 2004, s. 143-145).

5 Rostlinné metabolity s antioxidačním účinkem. Nacházejí se v potravinách jako 
cibule, jablka, červené víno, čaj, čokoláda nebo soja. (bezpecnostpotravin.cz, 2012).
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Zvýšená potřeba kyseliny L-ascorbové je v období růstu, extrémní 
tělesné zátěži, stresu, infekce, horečky, při hojení ran, kouření a v době 
těhotenství. (extension.colostate.edu, 2017).

Avitaminóza (kurděje) je v současné době vzácná. Hypovitaminóza 
je častější, může se vyskytovat v jarním období při nedostatku vitaminu C 
v potravě. Mezi symptomy patří zhoršená kvalita vlasů a kůže, únava, 
nechutenství, snížená imunitní schopnost, záněty a krvácení dásní. 
(umm.edu,2017 ; Hronek, 2004, s. 147).

Při nadměrném příjmu dochází ke zvýšenému riziku vzniku 
ledvinových kamenů, podráždění žaludku a zaživacího traktu či rozvoji 
exantému. (extension.colostate.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 147).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 110 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance)
85 mg. (Institute of Medicine, 2000).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vitaminu 
C ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 10
viz. příloha A.

Tabulka 10: Obsah vitaminu C v jedlém podílu vybraných potravin

3.2. Vitaminy rozpustné v tucích

Mezi lipofilní vitaminy patří vitamin A – retinol, D – kalciferol,
E – tokoferol a vitamin K – fylochinon. Charakteristickou vlastností
je rozpustnost v tucích, určité množství tuku v potravě je nezbytné pro 
jejich vstřebávání, ale nedostatek může vzniknout i při obstrukční 
žloutence a onemocněních slinivky břišní. V organismu jsou ukládány
do zásob v játrech a tukové tkáni, eliminace probíhá mnohem pomaleji 
než u vitaminů rozpustných ve vodě, proto je riziko toxicity při podávání 
vysokých dávek vitaminů rozpustných v tucích.
(extension.colostate.edu, 2017).
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3.2.1. Vitamin A – retinol

Vitamin A se podílí na diferenciaci buněk, je nezbytný pro růst
a hraje důležitou roli v procesu reprodukce a vývoje embrya. Chrání zrak
a je významným antioxidantem. Má původ ve dvou zdrojích.
První skupinou jsou retinoidy, které se nacházejí v živočišných 
potravinách (mléčné výrobky, ryby a játra) a skupinou druhou jsou 
karotenoidy, především β-karoten, který se vyskytuje v potravinách 
rostlinného původu. (umm.edu, 2017, lpi.oregonstate.edu, 2017).
Βeta-karoten je prekurzorem retinolu, z něhož se vitamin A syntetizuje 
zejména v játrech, kde se také ukládá do zásob. K absorpci dochází
v tenkém střevě. (Hronek, 2004, s. 92).

Avitaminóza spojená se slepotou se u nás prakticky nevyskytuje. 
Mezi mírnější projevy deficitu patří zvýšená náchylnost k infekcím, kožní 
problémy, šeroslepost nebo průjem. Objevit se mohou i komplikace
jako je neplodnost či poruchy krvetvorby. Zvýšené riziko vzniku 
hypovitaminózy je spojeno s poruchami resorpce tuků nebo se zánětlivým 
střevním onemocněním. (umm.edu, 2017 ; lpi.oregonstate.edu, 2017 ; 
Hronek, 2004, s. 92-94).

Vysoké dávky retinolu vykazují značnou toxicitu. Mezi symptomy 
spojené s předávkováním patří zhoršené hojení ran, trávicí obtíže, 
slabost či podrážděnost. Dále se objevuje nauzea, bolesti hlavy a kloubů, 
suchá kůže či otoky. Retinol má teratogenní účinky, proto je nadbytečný 
příjem kontraindikován před a během těhotenství. Následkem vysokého 
příjmu mohou být vrozené vývojové vady především nervového
a kardiovaskulárního systému. Gravidním ženám se nedoporučuje 
konzumace jater a výrobků z nich. (Hronek, 2004, s. 94-97). Nejvyšší 
tolerovatelný denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake Level)
je stanoven na 3 mg/den. (Institute of Medicine, 2001). Tato hodnota však 
neplatí pro β-karoten, který ani ve vysokých dávkách není toxický
a nevyvolává hypervitaminózu. Při nadměrném příjmu β-karotenu dochází
k nažloutlému zabarvení kůže. (Hronek, 2004, s. 92-97).
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Doporučený denní příjem vitaminu A v České republice pro těhotné 
ženy je 0,8 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance) 
0,77 mg. (Institute of Medicine, 2001).

Denní příjem karotenů by měl dosahovat 4-16 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004)

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vitaminu A 
a β-karotenu ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 11 
viz. příloha A.

Tabulka 11: Obsah retinolu a β-karotenu v jedlém podílu vybraných 
potravin

3.2.2. Vitamin D – kalciferol

Nejdůležitější roli hraje kalciferol v regulaci homeostázy vápníku
a fosforu, kdy zvyšuje absorpci Ca a P ve střevě a podílí se na regulaci 
mineralizace kostí. Je nezbytný pro tvorbu a udržování kostí i zdravých 
zubů. V graviditě ovlivňuje růst plodu. Vitamin D se vyskytuje ve dvou 
účinných formách, vitamin D2 – L-ergokalciferol a vitamin D3

– cholekalciferol. Kalciferol se syntetizuje v kůži v důsledku působení 
UVB záření a dále se metabolizuje v játrech a ledvinách na metabolicky 
aktivní formu. (lpi.oregonstate.edu, 2017). Vystavení slunečnímu záření
je nezbytné pro udržení dostatečné hladiny vitaminu D, neboť potravou 
přijímáme pouze 5 %, nepočítáme-li suplementaci vitaminu D.
(Čepová et al., 2016, č. 4, s. 60). 

Hlavní příčinou deficitu vitaminu D je nedostatek slunečního záření, 
které souvisí také s používáním krémů s ochranným faktorem.
SPF 15 (Sun Protection Factor) absorbuje 93 % dopadajícího
UVB záření, SPF 30 až 97 %. (Čepová et al., 2016, č. 4, s. 60).
U dětí strádání tohoto vitaminu může způsobit rachitis neboli křivici, 
onemocnění, které má za následek měknutí kostí. V dospělém věku pak 
osteomalácii, nedostatečnou mineralizaci kostí a rovněž přispívá
ke vzniku osteoporózy. Deficit v těhotenství může způsobit poruchu růstu 
a vývoje kostí plodu, neonatální hypokalcemii, defekty zubní skloviny,
u matek zvyšuje riziko rozvoje preeklampsie. (Hronek, 2004, s. 101-104).

24



Nadbytek vitaminu D bývá spojen s předávkováním suplementy. 
Důsledkem je hyperkalcemie, kdy se vápník vyplavuje z kostí
a způsobuje kalcifikaci orgánů, zejména ledvin a srdce, což může vést
až k srdečnímu selhání. Mezi symptomy hypervitaminózy patří slabost, 
únava, bolest hlavy, nauzea, zvracení, žízeň a průjmy.
(Hronek, 2004, s. 102 ; lpi.oregonstate.edu, 2017).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 10 μg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance)
15 μg. (Institute of Medicine, 2011). Nejvyšší tolerovatelný denní příjem 
neboli UL (Tolerable Upper Intake Level) je stanoven na 100 μg/den.
(Institute of Medicine, 2011).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty
vitaminu D ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 12
viz. příloha A.

Tabulka 12: Obsah vitaminu D v jedlém podílu vybraných potravin

3.2.3. Vitamin E – tokoferol

Vitamin E má silné antioxidační účinky, chrání LDL
(Low Density Lipoprotein) před oxidací a snižuje jejich hladinu,
a zároveň zvyšuje HDL (High Density Lipoprotein). Podílí se na posílení 
buněčné imunity, má antiagregační účinky, prodlužuje dobu srážení krve. 
Kromě toho je důležitý pro správnou funkci reprodukčního systému,
proto může být používán při poruchách fertility a je nezbytný
v období gravidity. Tvoří dvě skupiny látek, tokoferoly a tokotrienoly, 
přičemž nejúčinější formou je D-α-tokoferol. K absorpci dochází v tenkém 
střevě. (lpi.oregonstate.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 105-106). Je citlivý 
na světlo, při vaření je však rezistentní až do 200 °C. (is.muni.cz, 2004).

Závažný nedostatek vitaminu E je spojen s malnutricí
a s malabsorpčním syndromem. Mezi symptomy patří narušení 
rovnováhy a koordinace, svalová slabost, retinopatie či anemie,
ale i poruchy plodnosti. Potřeba tokoferolu se zvyšuje v období 
těhotenství. Nedostatek v graviditě může mít za následek předčasný 
porod nebo i potrat.
(lpi.oregonstate.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 106-108).
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Toxicita vitaminu E je relativně malá. Velmi vysoké dávky mohou 
blokovat agregaci krevních destiček projevující se zvýšeným sklonem
ke krvácení. (lpi.oregonstate.edu,2017).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 14 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí RDA (The Recommended Dietary Allowance)
15 mg. (Institute of Medicine, 2000). Nejvyšší tolerovatelný denní příjem 
neboli UL (Tolerable Upper Intake Level) je stanoven na 1000 mg/den.
(Institute of Medicine, 2000).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vitaminu E 
ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 13
viz. příloha A.

Tabulka 13: Obsah vitaminu E v jedlém podílu vybraných potravin

3.2.4. Vitamin K – fylochinon

Vitamin K je nezbytným kofaktorem mnoha K-dependentních 
proteinů (II, VII, IX, X), které se podílejí na procesu hemokoagulace. 
Důležitý je v prevenci krvácivosti u gravidních žen i u plodu. 
(lpi.oregonstate.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 110-111). Řadí se sem 
vitamin K1, fylochinon, který se nachází především v rostlinných zdrojích, 
vitamin K2, menachinon, rovněž přírodní látka, produkována střevní 
mikroflórou a dále vitamin K3 a K4, synteticky připravené.
(Institute of Medicine, 2001).

Nedostatek vitaminu K je nejčastěji spojen se stavy s poruchou 
resorpce tuků a projevuje se defekty hemostázy a krvácením. Zvláště 
citliví na deficit vitaminu K jsou novorozenci, jejichž střeva jsou 
bezprostředně po narození bez bakterií a hrozí jim život ohrožující 
krvácení do mozku. Vitamin K se proto podává profylakticky 
novorozencům a malým kojencům jako prevence krvácení.
(umm.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 111).

Toxicita spojená s vysokými dávkami přírodních forem vitaminu K 
není známa. To však neplatí pro syntetické formy, které se při vysokých 
dávkách mohou podílet na oxidačním poškození buněk,
na vzniku žloutenky a hemolytické anemie. (lpi.oregonstate.edu, 2017).
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Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 75 μg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy AI (Adequate Intake) 90 μg.
(Institute of Medicine, 2001).

Hronek ve své knize „Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení“ 
uvádí hodnoty vitaminu K ve vybraných potravinách. (2004, s. 112-113). 
Přehled poskytuje tabulka č. 14 viz. příloha A.

Tabulka 14: Obsah vitaminu K v jedlém podílu vybraných potravin

4. Význam minerálních látek a stopových prvků. Stavy
a zdravotní komplikace spojené s jejich nedostatkem
či nadbytkem.

Stejně tak jako lidský organismus potřebuje dostatečný přísun 
bílkovin, sacharidů, lipidů a vitaminů, je třeba dbát rovněž na množství 
minerálních látek v potravě. Neposkytují tělu žádnou energii, ale podílejí 
se na řadě životně důležitých funkcí a jsou pro náš organismus 
esenciální. 

4.1. Makroelementy

Mezi makroelementy řadíme minerální látky, jejichž denní spotřeba 
je vyšší než 100 mg. Patří sem sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík, chlor 
a síra, z nichž pro období gravidity jsou převážně důležité tyto látky: 
vápník a hořčík.

4.1.1. Vápník – Ca

Kalcium je nejhojnějším minerálem v těle a je hlavní složkou kostí
a zubů ve formě fosfátů – hydroxyapatit. Až 99 % Ca je uloženo právě
v kostech a zubech, kde je nezbytný pro tuhost, pevnost i pružnost,
zbylé 1 % se nachází v krvi a měkkých tkáních.
(lpi.oregonstate.edu, 2017).

27



Je proto nepostradatelný v období růstu. Důležitá je homeostáza 
mezi resorpcí a výstavbou kostní tkáně, nezbytným pro tento děj je 
vitamin D. Vápník se také podílí na procesu hemokoagulace, zajišťuje 
kontraktilitu hladkého a kosterního svalstva včetně srdeční svaloviny, 
myokardu, a podporuje činnost nervového systému i hormonální sekreci.
(Institute of Medicine, 2011 ; Hronek, 2004, s. 156-157).

Nedostatek kalcia se často vyskytuje u gravidních žen. Dochází
k čerpání zásob vápníku z kostry, což může vést k urychlenému úbytku 
kostní hmoty a zvýšenému riziku zlomenin. Dalšími projevy mohou být 
záněty dásní, poruchy nehtů a vlasů, vypadávání vlasů, svalové křeče, 
anxieta, deprese a nespavost. (Hronek, 2004, s. 162-163).

Deficit vápníku u vyvíjejícího se plodu může mít za následek řidší 
kostní matrix či odvápnění zubní skloviny. Dostatečný příjem je důležitý 
pro fyziologický průběh gravidity, působí preventivně proti rozvoji 
preeklampsie a předčasnému porodu. Hypokalcemie je rizikovým 
faktorem pro rozvoj hypertenze v graviditě.
(Hronek, 2004, s. 155,166-167).

Nadbytek vápníku se vylučuje močí, krátkodobý vyšší příjem není 
považován za toxický. Mírná hyperkalcemie může mít za následek ztrátu 
chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, zácpu nebo polyurii. 
(lpi.oregonstate.edu, 2017).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 1500 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy RDA (The Recommended 
Dietary Allowance) 1000 mg. (Institute of Medicine, 2011). Nejvyšší 
tolerovatelný denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake Level)
je stanoven na 2500 mg/den. (Institute of Medicine, 2011).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty vápníku 
ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 15 viz. příloha A.

Tabulka 15: Obsah vápníku v jedlém podílu vybraných potravin
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4.1.2. Hořčík – Mg

Hořčík hraje důležitou roli ve funkci i struktuře lidského organismu. 
Více než 60 % hořčíku v těle se nachází ve skeletu,
zhruba 27 % ve svalech, 6-7 % v jiných buňkách a zbytek se vyskytuje 
vně buněk. (lpi.oregonstate.edu, 2017). Účastní se syntézy nukleových 
kyselin, DNA a RNA a ovlivňuje vedení nervových impulsů, svalové 
kontrakce i srdeční rytmus. Tento minerál také přispívá k tvorbě kostí
a zubů, podílí se na mineralizaci, a proto je důležitý v období růstu
a v těhotenství. K absorpci dochází v tenkém střevě a jeho vstřebatelnost 
zvyšuje přítomnost proteinů. (lpi.oregonstate.edu, 2017 ;
Hronek, 2004, s. 176-177).

Deficit hořčíku se objevuje při zvýšených nárocích organismu,
jako je růst či těhotenství. Symptomy nedostatku hořčíku zahrnují neklid, 
úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolesti hlavy, poruchy srdečního 
rytmu, parestezie a svalové křeče.
(umm.edu, 2017 ; lpi.oregonstate.edu, 2017). Nedostatek tohoto minerálu 
v graviditě vede ke zvýšené pohotovosti ke svalovým kontrakcím
a zvýšenému riziku potratu či předčasného porodu. Může být příčinou 
placentární nedostatečnosti a snížené porodní hmotnosti plodu a rozvoje 
preeklampsie. (Hronek, 2004, s. 178-181). Suplementace síranem 
hořečnatým se používá v prevenci těchto stavů.
(lpi.oregonstate.edu, 2017).

Toxicita přirozeně se vyskytujícího hořčíku nebyla prokázána.
Při suplementaci se mohou objevit vedlejší účinky, především průjem. 
(lpi.oregonstate.edu, 2017).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 400 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy RDA (The Recommended 
Dietary Allowance) 350 mg. (Institute of Medicine, 2006).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty hořčíku
ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 16 viz. příloha A.

Tabulka 16: Obsah hořčíku v jedlém podílu vybraných potravin
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4.2. Mikroelementy a stopové prvky

Mezi mikroelementy řadíme prvky, jejichž denní spotřeba je nižší 
než 100 mg. Patří sem železo a zinek. Stopové prvky jsou látky,
u kterých se denní spotřeba pohybuje do 10 mg, a to jod, selen a další.

4.2.1. Železo – Fe

Železo je nezbytné pro transport kyslíku, výrobu energie, syntézu 
DNA či buněčný růst a podílí se také na produkci neurotransmiterů
v mozku a hormonů štítné žlázy. Dělíme jej na železo funkční,
které je obsaženo například v hemoglobinu a myoglobinu, na železo 
zásobní, jako je feritin a hemosiderin a na transportní, neboli transferin. 
Rozeznáváme železo dvojmocné, hemové, obsažené především
v živočišných potravinách a trojmocné, nehemové, které nalezneme
v obilí, obilovinových výrobcích, zelenině a ovoci. Absorpce probíhá
v tenkém střevě a jeho využitelnost zvyšuje vitamin C. 
(lpi.oregonstate.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 195-197).

Mezi nejrizikovější skupiny ohrožené nedostatkem železa patří 
těhotné ženy, ženy ve fertilním věku, děti a osoby s malabsorpcí. 
Absorpci železa snižují některé potraviny jako například špenát, 
černý čaj, káva, červené víno nebo kakao. Nedostatek železa
v organismu může vyústit v sideropenickou, mikrocytární anemii,
která se projevuje únavou, nevýkonností a závratěmi, při těžších 
anemiích i dušností. Vzhledem k nedostatečnému transportu kyslíku
v důsledku anemie, nastává u plodu chronická hypoxie. Je popisován 
častější výskyt předčasných porodů a nízké porodní hmotnosti 
novorozence. (Hronek, 2004, s. 197-199 ; umm.edu, 2017).

Na druhé straně se nadbytek železa v organismu může hromadit
v některých orgánech a vést k jejich poškození. Nadbytečné železo
se ukládá především v játrech, srdci, pankreatu a nadledvinách.
(Hronek, 2004, s. 204-206).
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Dle Světové zdravotnické organizace, WHO, je sideropenická 
anemie nejčastější a nejrozšířenější nutriční poruchou na světě.
(WHO, 2017).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 20 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy RDA (The Recommended 
Dietary Allowance) 27 mg. (Institute of Medicine, 2001). Nejvyšší 
tolerovatelný denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake Level)
je stanoven na 45 mg/den. (Institute of Medicine, 2001).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty železa
ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 17 viz. příloha A.

Tabulka 17: Obsah železa v jedlém podílu vybraných potravin

4.2.2. Zinek – Zn

Zinek hraje důležitou roli v růstu a vývoji, podílí se na imunitní 
odpovědi a pomáhá správné funkci nervového a reprodukčního systému. 
Je nezbytný pro syntézu DNA, je potřebný pro tvorbu inzulinu a působí 
jako antioxidant. (Hronek, 2004, s. 219 ; umm.edu, 2017).

Příznaky deficitu zinku jsou závislé na tíži postižení. K projevům 
patří poruchy imunitního systému s častějším výskytem infekčních 
onemocnění, nechutenství, alopecie, průjmy, kožní léze, neuropsychické 
obtíže, u dětí poruchy růstu a neprospívání. V těhotenství je mírný deficit 
spojen s opožděním růstu plodu a nízkou porodní hmotností, výrazný 
deficit s vrozenými vadami dětí a spontánními potraty. Deficit zinku
u matek má negativní vliv na neuromotorický vývoj dítěte.
(Hronek, 2004, s. 221 ; umm.edu, 2017).

Při nadbytku zinku se mohou vyskytnout symptomy
jako jsou nevolnost, anemie, nechutenství, kovová chuť v ústech, 
zvýšená teplota či zvracení. (Hronek, 2004, s. 221-222).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 14 mg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy RDA (The Recommended 
Dietary Allowance) 11 mg. (Institute of Medicine, 2001) Nejvyšší 
tolerovatelný denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake Level)
je stanoven na 40 mg/den. (Institute of Medicine, 2001).
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Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty zinku
ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 18 viz. příloha A.

Tabulka 18: Obsah zinku v jedlém podílu vybraných potravin

4.2.3. Jod – I

Jod je klíčovou součástí hormonů štítné žlázy, trijodthyroninu (T3)
a tyroxinu (T4), a je proto nezbytný pro její správnou funkci. Hormony 
štítné žlázy regulují řadu fyziologických procesů, včetně růstu, vývoje, 
metabolismu a reprodukčního systému, dále zvyšují spotřebu O2, 
produkci tepla, lipolýzu a resorpci sacharidů ze střeva, naopak snižují 
koncentraci cholesterolu v krvi. (lpi.oregonstate.edu, 2017 ;
Hronek, 2004, 206-207). Jod je ve formě soli, jodidu, absorbován
v žaludku a duodenu, z krevního oběhu je vychytáván štítnou žlázou,
kde se nachází 70 až 80 % jodu vyskytujícího se v organismu.
(National Institutes of Health, 2011 ; umm.edu, 2017).

Deficit jodu se často vyskytuje u těhotných žen. Zvětšení štítné 
žlázy, neboli struma, je prvním příznakem nedostatku jodu.
V závažnějších případech se může vyvinout hypotyreóza – snížená 
funkce štítné žlázy. Insuficientní produkce hormonů má za následek 
snížení bazálního metabolismu a produkce tepla. K příznakům patří 
zimomřivost, únava, svalová slabost a bolest svalů, prosáknutí kůže
a podkoží, zpomalené psychomotorické tempo, suchá kůže, obstipace
a zpomalení srdeční činnosti, u žen se vyskytují poruchy menstruačního 
cyklu a infertilita. Tyreoidální hormony jsou naprosto nezbytné
pro správný vývoj embrya a později plodu – a to zejména pro vývoj 
nervové soustavy a růst organismu. Přibližně do 16. gestačního týdne
je plod závislý na přísunu hormonů štítné žlázy od matky.
(Obregon et al., 2007, č. 10, s. 86-98). Extrémní formou projevu 
nedostatku jodu u matky je endemický kretenismus – závažná porucha 
vývoje mozku plodu a novorozence. Mírný jodový deficit může způsobit 
mírné poruchy vývoje mozku projevující se především opožděním 
psychomotorického vývoje po narození. Důsledkem jodopenie v graviditě 
jsou častější potraty, předčasné porody, poruchy vývoje placenty či malá 
porodní hmotnost. (Hronek, 2004, s. 209-211 ; lpi.oregonstate.edu, 2017 ;
Springer et al., 2014, č. 5, s. 85).
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Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více
než 2,2 miliardy lidí mohou být ohroženi nedostatkem jodu.
(The World Health Report, 2002). „Nedostatek jodu je na světě 
nejrozšířenější, a přesto snadno předcházenou, příčinou poškození 
mozku.“ (http://www.who.int/nutrition/topics/idd/en/). Jedná se o klíčový 
faktor mentální a růstové retardace. Z tohoto důvodu byla zavedena 
jodizace jedlé soli jako prevence poruch způsobené deficitem jodu. 
(WHO, 2017).

Vysoké dávky jodu mohou způsobovat gastroenteritidy
se zvracením, průjmem, pálením v ústech, horečkou nebo nevolností
až s rozvojem kómatu. Náhlá suplementace u osob s nedostatkem jodu 
může vyvolat hypertyreózu, projevující se tachykardií, pocením, 
nervozitou, hyperaktivitou či svalovou slabostí. (Hronek, 2004, s. 217 ; 
lpi.oregonstate.edu, 2017).

Doporučená denní dávka v České republice pro těhotné ženy
je 250 μg. (Zamrazil V., 2013, č. 1, s. 49). DRI (The Dietary Reference 
Intake) uvádí pro gravidní ženy RDA (The Recommended Dietary 
Allowance) 220 μg. (Institute of Medicine, 2001). Nejvyšší tolerovatelný 
denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake Level) je stanoven
na 1100 μg/den. (Institute of Medicine, 2001).

Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí hodnoty jodu
ve vybraných potravinách. Přehled poskytuje tabulka č. 19 viz. příloha A.

Tabulka 19: Obsah jodu v jedlém podílu vybraných potravin
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4.2.4. Selen – Se

Selen působí jako účinný antioxidant, podporuje funkci imunitního 
systému a reguluje účinky hormonů štítné žlázy tvorbou a deaktivací 
aktivního homonu T3. Podílí se na ochraně před karcinogenními
a mutagenními účinky kovů jako je olovo, rtuť nebo kadmium a důležitou 
roli má také v procesu spermatogeneze. (Hronek, 2004, s. 225-226 ; 
umm.edu, 2017).

V těhotenství se nároky na příjem selenu zvyšují, neboť selen 
eliminuje škodlivé radikály, které v organismu vznikají ve větším 
množství. Mezi příznaky deficitu může patřit ztráta chuti k jídlu či špatné 
hojení ran. (umm.edu, 2017 ; Hronek, 2004, s. 226-227). Nedostatek 
selenu u dětí pak může vyvolat kardiomyopatii.
(Institute of Medicine, 2000).

Vysoké dávky selenu mohou být pro organismus toxické
i karcinogenní. Jedná se o alimentární teratogen. Akutní intoxikace
se projevuje neklidem, pocity strachu, zvracením, průjmem a kovovou 
pachutí v ústech. Selenóza, chronická otrava, způsobuje zvýšenou 
kazivost zubů, gastrointestinální poruchy, česnekový zápach z úst, 
kožní vyrážky, podrážděnost i neurologické poruchy.
(Hronek, 2004, s. 227).

Doporučený denní příjem v České republice pro těhotné ženy
je 55 μg. (Vědecký výbor pro potraviny, 2004). DRI (The Dietary 
Reference Intake) uvádí pro gravidní ženy RDA (The Recommended 
Dietary Allowance) 60 μg. (Institute of Medicine, 2000). Nejvyšší 
tolerovatelný denní příjem neboli UL (Tolerable Upper Intake Level)
je stanoven na 400 μg/den. (Institute of Medicine, 2000).

Hronek ve své knize „Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení“ 
uvádí hodnoty selennu ve vybraných potravinách. (2004, s. 228). Přehled 
poskytuje tabulka č. 20 viz. příloha A.

Tabulka 20: Obsah selenu v jedlém podílu vybraných potravin
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5. Vegetariánství v graviditě

Vegetariánství patří již řadu let mezi oblíbené životní styly. 
Hlavní zásadou této stravy je vyloučení konzumace zvířat a výrobků 
z nich, využívá se tedy převážně rostlinná strava. Existuje mnoho variant
a většinou se nejedná o odmítání všech pokrmů živočišného původu. 
(vegspol.cz ; veganskaspolecnost.cz).

5.1. Základní druhy vegetariánství

• Lakto-ovo vegetariánství

- tato skupina vegetariánů nejí maso, ale přijímají 
konzumaci mléčných výrobků a vajec

• Lakto vegetariánství

- tito vegetariáni nekonzumují maso ani vejce, jedí 
pouze mléčné výrobky

• Ovo vegetariánství

- tento druh vegetariánství je opakem výše uvedené 
skupiny, jsou zde přijímána pouze vejce, naopak maso 
a mléčné výrobky nejsou povoleny

• Veganství

- patří mezi nejstriktnější způsoby, není zde přípustné 
jíst maso, mléčné výrobky ani vejce

• Frutariánství

- způsob stravy, kdy ovoce, ořechy, semena a jiné 
plody mohou být sbírány pouze za předpokladu 
nezranění rostlin

(Ryboňová, 2008, s. 6-8).

Výhodou vegetariánské stravy je zajisté vyšší příjem vitaminů, 
minerálních látek a vlákniny a zároveň nižší přísun cholesterolu
i nasycených mastných kyselin, čímž dochází ke snížení hmotnosti, 
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krevního tlaku i hladiny aterogenních plazmatických lipidů. Pozitivní
je také značný přísun n-6 mastných kyselin z rostlinných olejů, ořechů, 
sóji nebo z tofu. (Svačina et al., 2010, s. 399-400, 402 ; nutravita.cz).

Pokud však není zajištěn pestrý a vyvážený jídelníček, mohou
u vegetariánů vznikat závážné deficity některých nutrientů, především 
vitaminu B12.
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PRAKTICKÁ ČÁST

6. Cíl výzkumu

Cílem této práce je rozbor multivitaminových a multiminerálních 
přípravků určených gravidním ženám, ve smyslu porovnání 
doporučených denních dávek vitaminů a minerálů pro těhotné
s obsaženým množstvím těchto látek v doplňcích stravy. 

V graviditě se fyziologicky zvyšují nároky organismu na příjem 
mikronutrientů a nevyvážená strava či některé zdravotní komplikace tuto 
potřebu ještě zvyšují. Z tohoto důvodu jsou tyto přípravky hojně užívány
v rámci prevence a zajištění dostatečného přísunu, který je třeba nejen 
pro tělo matky, ale i pro vyvíjející se plod.

„Dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy
a na obohacování potravin lze za zdroj vitaminů a minerálních látek 
považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství 
vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 %
z hodnot doporučených denních dávek.“

Byly stanoveny dvě hlavní výzkumné otázky, které tvoří základ
pro další zpracování nasbíraných dat.

6.1. Hlavní výzkumné otázky

Otázka č. 1: „Obsahují doplňky stravy určené pro gravidní ženy 
dostatečné množství mikronutrientů, tak aby mohly působit v prevenci 
deficitu a v případě nevyvážené stravy či zvýšených požadavků zajistily 
postačující přísun?“

Otázka č. 2: „Neobsahují doplňky stravy určené pro gravidní ženy 
nepřiměřené množství mikronutrientů, které by mohlo vést k překročení 
doporučených denních dávek pro těhotné a tím ke zdravotním 
komplikacím spojeným s nadbytkem těchto látek?“
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7. Metodika výzkumu

Cílem práce a výzkumu je zhodnocení multivitaminových
a multiminerálních preparátů pro těhotné, které jsou momentálně
na českém trhu k dispozici a případně poukázat na ne zcela vyhovující 
složení.

7.1. Charakteristika zkoumaného vzorku

Pro výzkum byla zvolena technika záměrné selekce, založená
na výběru dle dostupnosti. Práce hodnotí multivitaminové přípravky
od různých firem určené pro gravidní ženy. Jedná se o produkty dostupné 
v lékárnách Dr. Max lékárna a BENU lékárna Česká republika a.s.,
které poskytují na svých webových stránkách podrobné informace
o produktu, včetně kompletního složení.

Hodnoceny byly následující přípravky:

• GS Mamavit

• Femibion 1 s vitaminem D3

• Femibion 2 s vitaminem D3

Produkt Femibion existuje celkem ve 3 variantách, ty jsou vždy 
rozděleny na 2 druhy, Femibion 1 (do konce 12. týdne těhotenství)
a Femibion 2 (od 13. týdne těhotenství). Patří sem Femibion 1,2
s vitaminem D3, Femibion 1 (800) a Femibion 2 (400), Femibion 1,2
bez jodu. Složení těchto produktů je identické, pouze se u Femibionů 1
a 2 liší obsah folátů. Všechny druhy Femibionu 1 obsahují celkem 800 μg 
folátů, Femibiony 2 v celku 400 μg folátů. Proto byly ke komparaci použity 
oba druhy Femibionů.

• Elasti-Q  Vitamins & Minerals s postupným uvolňováním

• Elasti-Q ProMimi DHA

• JAMIESON Prenatal complete s DHA a EPA

• JAMIESON Prenatal multivitamin

• Chytré miminko superfolin 1 PLAN
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• Chytré miminko superfolin 2 MAMA

• VitaHarmony Gravital

• FertilCare vitaminy s kyselinou listovou

Obsah jednotlivých výživových složek multivitaminových přípravků 
je srovnáván s doporučenými denními dávkami pro těhotné.

7.1.1. Kompletní složení jednotlivých produktů

GS Mamavit

Doplněk stravy pro těhotné ženy

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 21. (Dr.Max lékárna, 2015)

Tabulka 21: Výživová složka v 1 tabletě produktu GS Mamavit

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

β-karoten 1 mg vápník 163 mg

Vitamin D 10 μg fosfor 126 mg

Vitamin E 23,5 mg jod 200 μg

Vitamin C 120 mg mangan 2 mg

Vitamin B1 1,6 mg železo 20 mg

Vitamin B2 1,8 mg zinek 10 mg

Vitamin B3 20 mg hořčík 150 mg

Vitamin B5 6 mg měď 2 mg

Vitamin B6 2,5 mg chrom 25 μg

Vitamin B7 150 μg molybden 25 μg

Vitamin B9 800 μg selen 50 mg

Vitamin B12 3,5 μg

(Drmax.cz)
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Femibion 1 s vitaminem D3

Doplněk stravy plánování těhotenství a první trimestr

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 22. (Dr.Max lékárna, 2015)

Tabulka 22: Výživová složka v 1 tabletě produktu Femibion 1 s vitaminem 
D3

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin D 20 μg Vitamin B5 6 mg

Vitamin E 13 mg Vitamin B6 1,9 mg

Vitamin C 110 mg Vitamin B7 60 μg

Vitamin B1 1,2 mg
Folát

- z toho kyselina 
listová

800 μg
- 400 μg

Vitamin B2 1,6 mg Vitamin B12 3,5 μg

Vitamin B3 15 mg jod 150 μg

(Drmax.cz)

Femibion 2 s vitaminem D3

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 1 tableta a tobolka denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 23. (Dr.Max lékárna, 2015)

Tabulka 23: Výživová složka v 1 tabletě a 1 tobolce produktu Femibion 2
s vitaminem D3

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin D 20 μg Vitamin B7 60 μg

Vitamin E 13 mg
Folát

- z toho kyselina 
lisová

400 μg
- 200 μg

Vitamin C 110 mg Vitamin B12 3,5 μg

Vitamin B1 1,2 mg jod 150 μg

Vitamin B2 1,6 mg Složka Obsah v 1 tobolce

Vitamin B3 15 mg DHA 200 mg

Vitamin B5 6 mg Vitamin E 12 mg

Vitamin B6 1,9 mg

(Drmax.cz)
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Elasti-Q  Vitamins   &   Minerals s postupným uvolňováním

Doplněk stravy pro plánování těhotenství, těhotenství i kojení

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 24. (elasti-q.cz, 2016)

Tabulka 24: Výživová složka v 1 tabletě produktu Elasti-Q Vitamins
& Minerals

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

β-karoten 3 mg Vitamin B9 400 μg

Vitamin D3 5 μg Vitamin B12 3 μg

Vitamin E 10 mg vápník 180 mg

Vitamin C 100 mg hořčík 100 mg

Vitamin B1 0,7 mg železo 20 mg

Vitamin B2 1 mg zinek 5 mg

Vitamin B3 10 mg mangan 1 mg

Vitamin B5 7 mg měď 1 mg

Vitamin B6 1 mg jod 100 μg

Vitamin B7 30 μg selen 30 μg

(elasti-q.cz)

Elasti-Q ProMimi DHA

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 2 tobolky denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 25. (elasti-q.cz, 2016)

Tabulka 25: Výživová složka v 1 tobolce produktu Elasti-Q ProMimi DHA

Složka Obsah v 1 tobolce Složka Obsah v 1 tobolce

β-karoten 0,75 mg vápník 60 mg

Vitamin D3 2,5 μg hořčík 15 mg

Vitamin E 5 mg železo 8,5 mg

Vitamin C 30 mg zinek 5,5 mg

Vitamin B6 0,95 mg měď 250 μg

Vitamin B9 200 μg selen 3 μg

Vitamin B12 0,5 μg DHA 110 mg

(elasti-q.cz)
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JAMIESON Prenatal complete s DHA a EPA

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 26. (Dr.Max lékárna, 2015)

Tabulka 26: Výživová složka v 1 kapsli produktu JAMIESON Prenatal 
Complete s DHA a EPA

Složka Obsah v 1 kapsli Složka Obsah v 1 kapsli

β-karoten 1080 μg Vitamin B12 10 μg

Vitamin D3 10 μg vápník 200 mg

Vitamin E 10 mg chrom 25 μg

Vitamin C 75 mg měď 267 μg

Vitamin B1 3 mg jod 150 μg

Vitamin B2 3,75 mg železo 28 mg

Vitamin B3 22 mg hořčík 25 mg

Vitamin B5 10 mg zinek 20 mg

Vitamin B6 4 mg DHA 150 mg

Vitamin B7 30 μg EPA 19 mg

Vitamin B9 1000 μg

(drmax.cz)

JAMIESON Prenatal multivitamin

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 27.
(BENU Česká republika a.s.)

Tabulka 27: Výživová složka v 1 tabletě produktu JAMIESON Prenatal 
multivitamin

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin A 300 μg Vitamin B9 1000 μg

β-karoten 1080 μg Vitamin B12 10 μg

Vitamin D3 10 μg vápník 200 mg

Vitamin E 20 mg chrom 25 μg
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Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin C 150 mg měď 1 mg

Vitamin B1 3 mg jod 150 μg

Vitamin B2 3,75 mg železo 28 mg

Vitamin B3 22 mg hořčík 100 mg

Vitamin B5 10 mg zinek 20 mg

Vitamin B6 10 mg mangan 5 mg

Vitamin B7 30 μg

(benu.cz)

Chytré miminko superfolin 1 PLAN

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 28. (ona-pharm.cz, 2013)

Tabulka 28: Výživová složka v 1 tabletě produktu Chytré miminko 
superfolin 1 PLAN

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin E 16,7 mg Vitamin B7 60 μg

Vitamin C 110 mg Quatrefolic 600 μg

Vitamin B2 1,6 mg Vitamin B9 400 μg

Vitamin B3 15 mg Vitamin B12 3,5 μg

Vitamin B5 5,5 mg jod 200 μg

Vitamin B6 1,9 mg

(ona-pharm.cz)
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Chytré miminko superfolin 2 MAMA

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 1 tableta a kapsle denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 29.
(BENU Česká republika a.s.)

Tabulka 29: Výživová složka v 1 tabletě a 1 kapsli produktu Chytré 
miminko superfolin 2 MAMA

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin E 16,7 mg Quatrefolic 600 μg

Vitamin C 110 mg Vitamin B9 400 μg

Vitamin B2 1,6 mg Vitamin B12 3,5 μg

Vitamin B3 15 mg jod 200 μg

Vitamin B5 5,5 mg Složka Obsah v 1 kapsli

Vitamin B6 1,9 mg DHA 250

Vitamin B7 60 μg EPA 55

(benu.cz)

VitaHarmony Gravital

Doplněk stravy pro těhotné a kojící ženy

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 30.
(BENU Česká republika a.s.)

Tabulka 30: Výživová složka v 1 tabletě produktu VitaHarmony Gravital

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

β-karoten 1,8 mg vápník 162 mg

Vitamin D3 10 μg draslík 125 mg

Vitamin E 25 mg fosfor 72,5 mg

Vitamin C 100 mg hořčík 40 mg

Vitamin B1 1,2 mg železo 18 mg

Vitamin B2 1,7 mg zinek 15 mg

Vitamin B3 30 mg mangan 2 mg

Vitamin B5 10 mg měď 2 mg

Vitamin B6 2 mg jod 150 μg
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Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin B7 50 μg selen 50 μg

Vitamin B9 400 μg molybden 25 μg

Vitamin B12 6 μg

(benu.cz)

FertilCare vitaminy s kyselinou listovou

Doplněk stravy pro plánování těhotenství i těhotenství

Doporučené dávkování: 1 tableta denně

Kompletní složení je vypsáno v tabulce č. 31.
(BENU Česká republika a.s.)

Tabulka 31: Výživová složka v 1 tabletě produktu FertilCare vitaminy
s kyselinou listovou

Složka Obsah v 1 tabletě Složka Obsah v 1 tabletě

Vitamin E 20 mg Vitamin B12 6 μg

Vitamin K 70 μg železo 15 mg

Vitamin C 100 mg selen 50 μg

Vitamin B2 2 mg hořčík 150 mg

Vitamin B3 20 mg zinek 15 mg

Vitamin B6 10 mg L-arginine 250 mg

Vitamin B9 400 μg L-taurin 50 mg

(benu.cz)
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7.2. Technika sběru dat

Jedná se o základní kvantitativní výzkum, kdy technikou sběru dat 
je obsahová analýza. Bylo zpracováno složení jednotlivých preparátů, 
které jsou základem pro další práci, viz. tabulky č. 21-31.

8. Výsledky výzkumu a jejich analýza

Při analýze zkoumaných vzorků je provedeno porovnání 
doporučených denních dávek pro těhotné s obsaženým množstvím,
které je uváděno na výrobcích. Výsledky budou znázorňovány do grafů.

8.1. Analýza výsledků

GS Mamavit

GS Mamavit vs. skupina A:

Graf č. 1 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.
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Z grafu č. 1 vyplývá, že produkt GS Mamavit při srovnání
se skupinou A splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 % z DDD. 
V tomto případě je obsah vitaminů a minerálních látek 100 a více %.

GS Mamavit vs. skupina B:

Graf č. 2 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A a K nejsou v tomto produktu obsaženy a proto nebyla 
provedena komparace. U β-karotenu není doporučená denní dávka 
stanovena. Doporučený denní přísun se pohybuje v rozmezí 4-16 mg
a pro tento výzkum byla použita střední hodnota 10 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004).

Z grafu č. 2 vyplývá, že produkt GS Mamavit při hodnocení 
vitaminu D a E splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %  z DDD. Obsah 
vitaminu D je rovných 100 % DDD, vitamin E dosahuje 168 % DDD.
Pro β-karoten jsme ke komparaci použili střední hodnotu z doporučeného 
rozmezí, a v tomto případě by přípravek GS Mamavit nesplňoval 
podmínku o obsahu alespoň 15 % z DDD. V případě, že bychom 
pracovali s nejnižšími hodnotami 4-6 mg na den, pak by byla podmínka 
splněna.
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Graf 3: Komparace GS Mamavit vs. skupina B

β-karoten Vitamin D Vitamin E
0

5

10

15

20

25

Komparace GS Mamavit vs. skupina B

DDD pro těhotné

Obsah v produktu



GS Mamavit vs. skupina C:

Graf č. 3 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. Fosfor, 
mangan, měď, chrom a molybden obsažené v tomto produktu nebyly 
předmětem výzkumu, proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 3 vyplývá, že produkt GS Mamavit při hodnocení vápníku 
nesplňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %  z DDD vzhledem k DDD
pro těhotné. Za předpokladu, že bychom ke srovnání použili hodnoty 
DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., byla by tato podmínka splněna, stejně
jako je tomu u ostatních minerálních látek, které tuto podmínku splňují. 
Kromě hořčíku se hodnoty pohybují kolem 100 % DDD.
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Graf 4: Komparace GS Mamavit vs. skupina C
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Femibion 1 s vitaminem D3

Femibion 1 s vitaminem D3 vs. skupina A:

Graf č. 4 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb. U obsahu folátů a kyseliny listové 
byla pro komparaci použita pouze celková hodnota folátů.

Z grafu č. 4 vyplývá, že produkt Femibion 1 při srovnání
se skupinou A splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 % z DDD. Většina 
látek se blíží 100 % z DDD. U biotinu a folátů je obsažené množství vyšší 
než 100 % DDD.
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Graf 5: Komparace Femibion 1 vs. skupina A
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Femibion 1 s vitaminem D3 vs. skupina B a C:

Graf č. 5 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A spolu s β-karotenem a vitaminem K nejsou v tomto 
produktu obsaženy a proto nebyla provedena komparace. Vzhledem
k jedinému zástupci minerálních látek v tomto produktu zahrnuje graf č. 5 
také porovnání se skupinou C.

Z grafu č. 5 vyplývá, že produkt Femibion 1 s vitaminem D3

při hodnocení vitaminu D a E a jodu splňuje podmínku o obsahu alespoň 
15 %  z DDD. Množství vitaminu D je oproti DDD dvojnásobné.
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Graf 6: Komparace Femibion 1 vs. skupina B a C
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Femibion 2 s vitaminem D3

Omega-3 mastné kyseliny DHA obsažené v tomto produktu nebyly 
předmětem výzkumu, proto nebyla provedena komparace.

Femibion 2 s vitaminem D3 vs. skupina A:

Graf č. 6 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb. U obsahu folátů a kyseliny listové 
byla pro komparaci použita pouze celková hodnota folátů.

Z grafu č. 6 vyplývá, že produkt Femibion 2 s vitaminem D3

při srovnání se skupinou A splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %
z DDD. Všechny hodnoty se pohybují kolem 100 % z DDD. Vitamin B9

je obsažen v 66,7 % a vitamin B7 přesahuje 100 % z DDD.

Femibion 2 s vitaminem D3 vs. skupina B a C:

Graf č. 7 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A, β-karoten a vitamin K nejsou v tomto produktu 
obsaženy a proto nebyla provedena komparace. Vitamin E je obsažen
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Graf 7: Komparace Femibion 2 vs. skupina A
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v tabletě i tobolce, k porovnání byl použit součet obsaženého množství. 
Vzhledem k jedinému zástupci minerálních látek v tomto produktu, 
zahrnuje graf č. 7 také porovnání se skupinou C.

Z grafu č. 7 vyplývá, že produkt Femibion 1 s vitaminem D3

při hodnocení vitaminu D a E a jodu splňuje podmínku o obsahu alespoň 
15 %  z DDD. Množství vitaminu D i E se pohybuje kolem 200 % DDD, 
jod je zastoupen ze 60 %.
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Graf 8: Komparace Femibion 2 vs. skupina B a C
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Elasti-Q Vitamins   &   Minerals s postupným uvolňováním

Elasti-Q Vitamins & Minerals vs. skupina A:

Graf č. 8 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.

Z grafu č. 8 vyplývá, že produkt Elasti-Q Vitamins & Minerals
při srovnání se skupinou A splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %
z DDD. Většina látek se pohybuje od 40 % výše z DDD. Obsah 
vitaminu B5 přesahuje 100 % z DDD.
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Graf 9: Komparace Elasti-Q Vitamins & Minerals vs. skupina A
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Elasti-Q Vitamins & Minerals vs. skupina B:

Graf č. 9 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A a K nejsou v tomto produktu obsaženy a proto nebyla 
provedena komparace. U β-karotenu není doporučená denní dávka 
stanovena. Doporučený denní přísun se pohybuje v rozmezí 4-16 mg
a pro tento výzkum byla použita střední hodnota 10 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004).

Z grafu č. 9 vyplývá, že produkt Elasti-Q Vitamins & Minerals
při hodnocení β-karotenu, vitaminu D a E splňuje podmínku o obsahu 
alespoň 15 % z DDD. Žádná z látek nepřekračuje doporučené denní 
dávky pro těhotné. Hodnoty se pohybují v rozmezí 30-75 % DDD.
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Graf 10: Komparace Elasti-Q Vitamins & Minerals vs. skupina B
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Elasti-Q Vitamins & Minerals vs. skupina C:

Graf č. 10 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. 
Mangan a měď obsažené v tomto produktu nebyly předmětem výzkumu, 
proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 10 vyplývá, že produkt Elasti-Q Vitamins & Minerals
v případě vápníku nesplňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %  z DDD 
vzhledem k DDD pro těhotné. Za předpokladu, že bychom ke srovnání 
použili hodnoty DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., byla by tato podmínka 
splněna stejně, jako je tomu u ostatních minerálních látek, které tuto 
podmínku splňují. Hodnoty se pohybují kolem 50 % z DDD. Pouze železo 
dosahuje 100 % z DDD.
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Graf 11: Komparace Elasti-Q Vitamins & Minerals vs. skupina C
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Elasti-Q ProMimi DHA

Omega-3 mastné kyseliny DHA obsažené v tomto produktu nebyly 
předmětem výzkumu, proto nebyla provedena komparace.

Doporučené dávkování jsou 2 tobolky denně, proto byla
ke komparaci použita hodnota celkového příjmu za den, tedy součet 
množství obsaženého ve dvou tobolkách.

Elasti-Q ProMimi DHA vs. skupina A:

Graf č. 11 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. Vitamin B1, B2, B3, B5 a B7 nejsou v tomto produktu obsaženy 
a proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 11 vyplývá, že produkt Elasti-Q ProMimi DHA 
při srovnání se skupinou A ve všech případech splňuje podmínku 
o obsahu alespoň 15 % z DDD. Obsažené množství se kromě 
vitaminu B12 pohybuje nad 50 %.
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Graf 12: Komparace Elasti-Q ProMimi DHA vs. skupina A
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Elasti-Q ProMimi DHA vs. skupina B:

Graf č. 12 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A a K nejsou v tomto produktu obsaženy a proto nebyla 
provedena komparace. U β-karotenu není doporučená denní dávka 
stanovena. Doporučený denní přísun se pohybuje v rozmezí 4-16 mg
a pro tento výzkum byla použita střední hodnota 10 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004).

Z grafu č. 12 vyplývá, že produkt Elasti-Q ProMimi
při hodnocení β-karotenu, vitaminu D a E splňuje podmínku o obsahu 
alespoň 15 % z DDD. Žádná z látek v tomto případě nepřekračuje 
doporučené denní dávky pro těhotné. Vitamin D je zastoupen 50 %, 
vitamin E 71 % DDD.
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Graf 13: Komparace Elasti-Q ProMimi DHA vs. skupina B
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Elasti-Q ProMimi DHA vs. skupina C:

Graf č. 13 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. Měď 
obsažená v tomto produktu nebyla předmětem výzkumu, proto nebyla 
provedena komparace. Jod není v tomto produktu obsažen, proto nebylo 
možné porovnání.

Z grafu č. 13 vyplývá, že produkt Elasti-Q ProMimi při hodnocení 
vápníku, hořčíku a selenu nesplňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %
z DDD vzhledem k DDD pro těhotné. Za předpokladu, že bychom
ke srovnání s vápníkem použili hodnoty DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., 
byla by tato podmínka splněna. V případě hořčíku za použití hodnoty 
DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., by procentuální zastoupení dosahovalo 
8 %, které rovněž nesplňují danou podmínku. Doporučená denní dávka 
Se z Vyhlášky č. 352/2009 Sb. se shoduje s DDD pro těhotné, proto 
selen danou podmínku nesplňuje. Zastoupení železa a zinku
se blíží 100 %.
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Graf 14: Komparace Elasti-Q ProMimi DHA vs. skupina C
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JAMIESON Prenatal complete s DHA a EPA

Omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA obsažené v tomto produktu 
nebyly předmětem výzkumu, proto nebyla provedena komparace.

JAMIESON Prenatal complete vs. skupina A:

Graf č. 14 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.

Z grafu č. 14 vyplývá, že produkt JAMIESON Prenatal complete
při srovnání se skupinou A ve všech případech splňuje podmínku
o obsahu alespoň 15 % z DDD. Kromě obsahu biotinu a vitaminu C 
hodnoty přesahují 100 % z DDD pro těhotné. U vitaminů B1, B2 a B12

je množství i 200 a více %.
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Graf 15: Komparace JAMIESON Prenatal complete vs. skupina A
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JAMIESON Prenatal complete vs. skupina B:

Graf č. 15 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A a K nejsou v tomto produktu obsaženy a proto nebyla 
provedena komparace. U β-karotenu není doporučená denní dávka 
stanovena. Doporučený denní přísun se pohybuje v rozmezí 4-16 mg
a pro tento výzkum byla použita střední hodnota 10 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004).

Z grafu č. 15 vyplývá, že produkt JAMIESON Prenatal complete
při hodnocení vitaminu D a E splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %
z DDD. Vitamin D je zastoupen 100 %. Pro β-karoten jsme ke komparaci 
použili střední hodnotu z doporučeného rozmezí, a v tomto případě
by přípravek JAMIESON Prenatal complete nesplňoval podmínku
o obsahu alespoň 15 % z DDD. V případě, že bychom pracovali
s nejnižšími hodnotami 4-7 mg na den, pak by byla podmínka splněna.
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Graf 16: Komparace JAMIESON Prenatal complete vs. skupina B
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JAMIESON Prenatal complete vs. skupina C:

Graf č. 16 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. Chrom 
a měď nebyly předmětem výzkumu, proto nebyla provedena komparace. 
Selen není v tomto produktu obsažen, proto nebylo provedeno porovnání.

Z grafu č. 16 vyplývá, že produkt JAMIESON Prenatal complete
při hodnocení vápníku a hořčíku nesplňuje podmínku o obsahu alespoň
15 %  z DDD vzhledem k DDD pro těhotné. Za předpokladu, že bychom 
ke srovnání s vápníkem použili hodnoty DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., 
byla by tato podmínka splněna. V případě hořčíku za použití hodnoty 
DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., by procentuální zastoupení dosahovalo
6,7 %, které rovněž nesplňuje definovanou podmínku. U ostatních 
minerálů obsažené množství překračuje 15 % z DDD pro těhotné. Železo 
a zinek přesahují 100 %.
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Graf 17: Komparace JAMIESON Prenatal complete vs. skupina C
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JAMIESON Prenatal multivitamin

JAMIESON Prenatal multivitamin vs. skupina A:

Graf č. 17 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.

Z grafu č. 17 vyplývá, že produkt JAMIESON Prenatal multivitamin 
při srovnání se skupinou A ve všech případech splňuje podmínku
o obsahu alespoň 15 % z DDD. Kromě obsahu biotinu a vitaminu C, 
hodnoty přesahují 100 % z DDD pro těhotné. Obsah vitaminu B6 
dosahuje 400 % z DDD.
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Graf 18: Komparace JAMIESON Prenatal multivitamin vs. skupina A
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JAMIESON Prenatal multivitamin vs. skupina B:

Graf č. 18 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin K není v tomto produktu obsažen a proto nebyla 
provedena komparace. U β-karotenu není doporučená denní dávka 
stanovena. Doporučený denní přísun se pohybuje v rozmezí 4-16 mg
a pro tento výzkum byla použita střední hodnota 10 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004).

Z grafu č. 18 vyplývá, že produkt JAMIESON Prenatal multivitamin 
při hodnocení vitaminů A, D a E splňuje podmínku o obsahu alespoň
15 %  z DDD. Vitamin A se blíží 50 %, vitamin D dosahuje 100 %
a vitamin E 143 %. Pro β-karoten jsme ke komparaci použili 
střední hodnotu z doporučeného rozmezí, a v tomto případě by přípravek 
JAMIESON Prenatal multivitamin nesplňoval podmínku o obsahu alespoň 
15 % z DDD. V případě, že bychom pracovali s nejnižšími hodnotami
4-7 mg na den, pak by byla podmínka splněna.
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Graf 19: Komparace JAMIESON Prenatal multivitamin vs. skupina B
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JAMIESON Prenatal multivitamin vs. skupina C:

Graf č. 19 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. 
Chrom, měď a mangan obsažené v tomto produktu nebyly předmětem 
výzkumu a proto nebyla uskutečněna komparace. Selen není v tomto 
produktu obsažen, proto nebylo možné porovnání.

Z grafu č. 19 vyplývá, že produkt JAMIESON Prenatal multivitamin 
při hodnocení vápníku nesplňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %
z DDD vzhledem k DDD pro těhotné. Za předpokladu, že bychom
ke srovnání s vápníkem použili hodnoty DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., 
byla by tato podmínka splněna. U ostatních minerálů obsažené množství 
překračuje 15 % z DDD pro těhotné. Hodnoty u hořčíku a jodu
se pohybují kolem 50 %, železo a zinek přesahují 100 % DDD.
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Graf 20: Komparace JAMIESON Prenatal multivitamin vs. skupina C
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Chytré miminko superfolin 1 PLAN

Chytré miminko superfolin 1 PLAN vs. skupina A:

Graf č. 20 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb. Vitamin B1 není v tomto produktu 
obsažen, proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 20 vyplývá, že produkt Chytré miminko superfolin
1 PLAN při srovnání se skupinou A ve všech případech splňuje podmínku 
o obsahu alespoň 15 % z DDD. V tomto případě se hodnoty pohybují 
kolem 100 %. Kyselina listová je zde zastoupena z 66,7 %, při součtu
s folátem je obsažené množství 1000 μg, což činí 167 %.
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Graf 21: Komparace Chytré miminko superfolin 1 PLAN vs. skupina A
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Chytré miminko superfolin 1 PLAN vs. skupina B a C:

Vzhledem k tomu, že vitamin E je jediným zastoupeným vitaminem 
ze skupiny B a jod jediným zástupcem skupiny C, bude porovnání
se skupinou B a C spojeno.

Graf č. 21 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích a skupinou C – minerální látky.

Z grafu č. 21 vyplývá, že produkt Chytré miminko superfolin
1 PLAN při srovnání se skupinou B a C v případě vitaminu E a jodu 
splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 % z DDD. Vitamin E je zastoupen 
119 %, jód je obsažen z 80 % DDD.
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Graf 22: Komparace Chytré miminko superfolin 1 PLAN vs. skupina B a C
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Chytré miminko superfolin 2 MAMA

Chytré miminko superfolin 2 MAMA vs. skupina A:

Graf č. 22 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb. Vitamin B1 není v tomto produktu 
obsažen, proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 22 vyplývá, že produkt Chytré miminko superfolin
2 MAMA při srovnání se skupinou A ve všech případech splňuje 
podmínku o obsahu alespoň 15 % z DDD. V tomto případě se hodnoty 
pohybují kolem 100 %. Kyselina listová je zde zastoupena z 66,7 %,
při součtu s folátem je obsažené množství 1000 μg, což činí 167 %.
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Graf 23: Komparace Chytré miminko superfolin 2 MAMA vs. skupina A
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Chytré miminko superfolin 2 MAMA vs. skupina B a C:

Vzhledem k tomu, že vitamin E je jediným zastoupeným vitaminem 
ze skupiny B a jod jediným zástupcem skupiny C, bude porovnání
se skupinou B a C spojeno.

Graf č. 23 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích a skupinou C – minerální látky.

Z grafu č. 23 vyplývá, že produkt Chytré miminko superfolin
2 MAMA při srovnání se skupinou B a C v případě vitaminu E a jódu 
splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 % z DDD. V obou případech
se obsažené množství pohybuje kolem 100 % z DDD pro těhotné. 
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Graf 24: Komparace Chytré miminko superfolin 2 MAMA vs. skupina B a C
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VitaHarmony Gravital

VitaHarmony Gravital vs. skupina A: 

Graf č. 24 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. U kyseliny pantothenové a biotinu není doporučená denní 
dávka specifikována pro těhotné, byla proto použita doporučená denní 
dávka dle Vyhlášky č. 352/2009 Sb.

Z grafu č. 24 vyplývá, že produkt VitaHarmony Gravital při srovnání 
se skupinou A ve všech případech splňuje podmínku o obsahu alespoň 
15 % z DDD. Veškeré hodnoty se pohybují kolem 100 % z DDD. 
Nejnižší zastoupení má v tomto případě kyselina listová,
která je obsažena z 66,7 %. Nejvyšší naopak vitamin B3 a B5 se 166,7 %
a vitamin B12, jehož procentuální zastoupení je 171,5 %.
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Graf 25: Komparace VitaHarmony Gravital vs. skupina A
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VitaHarmony Gravital vs. skupina B: 

Graf č. 25 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A a K nejsou v tomto produktu obsaženy a proto nebyla 
provedena komparace. U β-karotenu není doporučená denní dávka 
stanovena. Doporučený denní přísun se pohybuje v rozmezí 4-16 mg
a pro tento výzkum byla použita střední hodnota 10 mg.
(Vědecký výbor pro potraviny, 2004).

Z grafu č. 25 vyplývá, že produkt VitaHarmony Gravital u vitaminů 
skupiny B splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %  z DDD. Vitamin D
je zastoupen 100 %, vitamin E téměř 200 %.
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Graf 26: Komparace VitaHarmony Gravital vs. skupina B
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VitaHarmony Gravital vs. skupina C: 

Graf č. 26 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. 
Draslík, fosfor, mangan, měď a molybden obsažené v tomto produktu 
nebyly předmětem výzkumu, nebyla proto uskutečněna komparace.

Z grafu č. 26 vyplývá, že produkt VitaHarmony Gravital
při hodnocení vápníku a hořčíku nesplňuje podmínku o obsahu alespoň
15 % z DDD vzhledem k DDD pro těhotné. Za předpokladu, že bychom 
ke srovnání s vápníkem použili hodnoty DDD z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., 
byla by tato podmínka splněna. U hořčíku za použití hodnoty DDD
z Vyhlášky č. 352/2009 Sb., by procentuální zastoupení dosahovalo
10,7 %, které rovněž nesplňuje danou podmínku. Ostatní minerální látky,
tuto podmínku splňují, hodnoty se pohybují nad 50 %, zinek přesahuje 
100 % DDD.
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Graf 27: Komparace VitaHarmony Gravital vs. skupina C
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FertilCare vitaminy s kyselinou listovou

Aminokyseliny L-arginine a L-taurin obsažené v tomto produktu 
nebyly součástí výzkumu, proto nebyla provedena komparace.

FertilCare vitaminy vs. skupina A:

Graf č. 27 ukazuje srovnání se skupinou A – vitaminy skupiny B 
a vitamin C. Vitamin B1, B5 a B7 nejsou v tomto produktu obsaženy,
proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 27 vyplývá, že produkt FertilCare vitaminy s kyselinou 
listovou při srovnání se skupinou A ve všech případech splňuje podmínku 
o obsahu alespoň 15 % z DDD. Kromě kyseliny listové a vitaminu C
jsou veškeré hodnoty vyšší než 100 % z DDD. Obsah vitaminu B6 
dosahuje 400 % z DDD.
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Graf 28: Komparace FertilCare vitaminy vs. skupina A
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FertilCare vitaminy vs. skupina B:

Graf č. 28 ukazuje srovnání se skupinou B – vitaminy rozpustné
v tucích. Vitamin A spolu s β-karotenem a vitaminem D nejsou v tomto 
produktu obsaženy a proto nebyla provedena komparace.

Z grafu č. 28 vyplývá, že produkt FertilCare vitaminy s kyselinou 
listovou u vitaminů skupiny B splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %  
z DDD. Obsah vitaminu E přesahuje 100 % z DDD. Tento produkt
je jediný, který má ve svém složení vitamin K, který se svým obsahem 
blíží ke 100 % z DDD.
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Graf 29: Komparace FertilCare vitaminy vs. skupina B
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FertilCare vitaminy vs. skupina C:

Graf č. 29 ukazuje srovnání se skupinou C – minerální látky. 
Vápník a jod nejsou v tomto produktu obsaženy, proto nebyla provedena 
komparace.

Z grafu č. 29 vyplývá, že produkt FertilCare vitaminy s kyselinou 
listovou u minerálů skupiny C splňuje podmínku o obsahu alespoň 15 %  
z DDD. Kromě hořčíku se hodnoty pohybují nad 50 % z DDD, zinek 
přesahuje hranici 100 %.
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Graf 30: Komparace FertilCare vitaminy vs. skupina C
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8.2. Výsledky výzkumu shrnutí

Pro hodnocení jsou vitaminy a minerální látky rozděleny
do tří skupin: skupina A obsahuje vitaminy rozpustné ve vodě, skupina B 
obsahuje vitaminy rozpustné v tucích, skupina C obsahuje minerální 
látky.

Vyhláška č. 352/2009 Sb. požaduje obsah přidaných látek alespoň 
15 % z DDD. V práci je zjišťováno, zda obsah jednotlivých mikronutrientů 
odpovídá alespoň 15 % z doporučených denních dávek vztahujících
se k těhotentví. V případě, že je DDD překročena, je hodnoceno riziko 
zdravotních komplikací.

Doporučené denní dávky v rámci jednotlivých skupin se odlišují
v jednotkách a doporučených množstvích. Z tohoto důvody byly hodnoty 
zadávané do grafů upraveny tak, aby se nezměnil poměr mezi DDD
pro těhotné a obsahem dané látky v produktu a hodnoty tak byly 
dobře čitelné a srozumitelné.

V tabulkách číslo 32, 33 a 34 je zhodnoceno, zdali množství 
jednotlivých vitaminů rozpustných ve vodě, v tucích a minerálních látek
je v přípravcích pro těhotné zastoupené v dostatečném množství DDD 
nebo nadbytečném množství potenciálně ohrožující gravidní ženu.
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Tabulka č. 32 zobrazuje výsledky analýzy porovnání vitaminů 
rozpustných ve vodě obsažených v přípravcích pro těhotné a DDD.

Tabulka 32: Porovnání obsahu vitaminů rozpustných ve vodě obsažených 
v přípravcích pro těhotné a DDD

Produkt Dostatečné množství Nadbytečné množství

GS Mamavit ANO  NE 
Femibion 1 s vitaminem D3 ANO  NE 
Femibion 2 s vitaminem D3 ANO  NE 

Elasti-Q Vitamins & 
Minerals

ANO  NE 

Elasti-Q ProMimi DHA ANO  NE 
JAMIESON Prenatal 

Complete
ANO  NE 

JAMIESON Prenatal 
Multivitamin

ANO  NE 

Chytré miminko superfolin 
1 PLAN

ANO  NE 

Chytré miminko superfolin 
2 MAMA

ANO  NE 

VitaHarmony Gravital ANO  NE 
FertilCare vitaminy ANO  NE 

V analyzovaných přípravcích pro těhotné byly sledované vitaminy 
rozpustné ve vodě zastoupeny v dostatečném množství DDD a žádný 
nebyl obsažen v nadbytečném množství.
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Tabulka č. 33 zobrazuje výsledky analýzy porovnání vitaminů 
rozpustných v tucích obsažených v přípravcích pro těhotné a DDD.

Tabulka 33: Porovnání obsahu vitaminů rozpustných v tucích obsažených 
v přípravcích pro těhotné a DDD

Produkt Dostatečné množství Nadbytečné množství

GS Mamavit NE  NE 
Femibion 1 s vitaminem D3 ANO  NE 
Femibion 2 s vitaminem D3 ANO  NE 

Elasti-Q Vitamins & 
Minerals

ANO  NE 

Elasti-Q ProMimi DHA ANO  NE 
JAMIESON Prenatal 

Complete
NE  NE 

JAMIESON Prenatal 
Multivitamin

NE  NE 

Chytré miminko superfolin 
1 PLAN

ANO  NE 

Chytré miminko superfolin 
2 MAMA

ANO  NE 

VitaHarmony Gravital ANO  NE 
FertilCare vitaminy ANO  NE 

Analyzované produkty GS Mamavit, JAMIESON Prenatal Complete 
a JAMIESON Prenatal Multivitamin nesplňují požadovaný procentuální 
obsah vitaminů rozpustných v tucích. Některé z obsažených složek 
nejsou zastoupeny alespoň 15 % DDD vzhledem k DDD pro těhotné. 
Žádná složka nebyla obsažena v nadbytečném množství.
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Tabulka č. 34 zobrazuje výsledky analýzy porovnání minerálních 
látek obsažených v přípravcích pro těhotné a DDD.

Tabulka 34: Porovnání obsahu minerálních látek obsažených
v přípravcích pro těhotné a DDD

Produkt Dostatečné množství Nadbytečné množství

GS Mamavit NE  NE 
Femibion 1 s vitaminem D3 ANO  NE 
Femibion 2 s vitaminem D3 ANO  NE 

Elasti-Q Vitamins & 
Minerals

NE  NE 

Elasti-Q ProMimi DHA NE  NE 
JAMIESON Prenatal 

Complete
NE  NE 

JAMIESON Prenatal 
Multivitamin

NE  NE 

Chytré miminko superfolin 
1 PLAN

ANO  NE 

Chytré miminko superfolin 
2 MAMA

ANO  NE 

VitaHarmony Gravital NE  NE 
FertilCare vitaminy ANO  NE 

6 z 11 analyzovaných produktů nesplňuje požadovaný obsah 
minerálních látek – alespoň 15 % z DDD vzhledem k DDD pro těhotné. 
Žádná minerální látka nebyla obsažena v nadbytečném množství.
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9. Diskuze

Při hodnocení výsledků výzkumu (přehled poskytují tabulky
č. 32-34), je možné zkonstatovat, že mezi doplňky stravy, které splňují 
kritéria dostatečného množství jednotlivých mikronutrientů ve všech 
složkách, patří produkty Femibion 1,2 s vitaminem D3, Chytré miminko 
superfolin 1 PLAN a 2 MAMA a FertilCare vitaminy s kyselinou listovou. 
Obsah některých mikronutrientů ve výrobcích GS Mamavit,
Elasti-Q Vitamins & Minerals s postupným uvolňováním,
Elasti-Q ProMimi DHA, JAMIESON Prenatal Complete,
JAMIESON Prenatal Multivitamin a VitaHarmony Gravital nesplňoval 
kriterium zastoupení nejméně 15% z hodnot doporučené denní dávky. 
Nedostatečný obsah byl zjištěn ve skupině vitaminů rozpustných v tucích 
u β-karotenu ( u přípravků GS Mamavit, JAMIESON Prenatal Complete
a multivitamin) a ve skupině minerálnich látek u kalcia (u všech výše 
zmíněných přípravků), hořčíku (u Elasti-Q ProMimi DHA,
JAMIESON Prenatal Complete, VitaHarmony Gravital) a u selenu
(Elasti-Q ProMimi DHA). Vitaminy rozpustné ve vodě byly ve všech 
přípravcích obsaženy v dostatečném množství. Nutrienty, jejichž 
množství není v uvedených přípravcích dostatečné, však nebývají 
deficitní a jejich přísun potravou bývá dostačující. Vitaminy a minerály, 
které bývají v graviditě nejčastěji deficitní, tedy vitamin B9, B12 a jod,
byly ve všech přípravcích, které tyto nutrienty zahrnovaly, obsaženy
v optimálním množství. Nedostatek těchto nutrientů může vést k poruše 
prenatálního vývoje plodu – poruše vývoje nervové soustavy a růstu 
plodu. Je proto důležité, že podávání přípravků obsahující uvedené 
nutrienty může případný deficit doplnit. Pro fyziologický průběh gravidity
a správný vývoj plodu je důležité optimální množství železa a zinku
v organismu matky. Ve všech přípravcích obsahujících Fe a Zn bylo 
zjištěno dostatečné množství. Za pozitivní výsledek lze považovat 
skutečnost, že žádný doplněk stravy neobsahoval nadbytečné množství 
nutrientu, které by mohlo gravidní ženu potencionálně ohrozit.
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Možným zdrojem nepřesností však může být fakt, že se nesleduje 
deklarované množství ani účinnost deklarované přidané látky. Výrobky 
nejsou schvalovány, tudíž může docházet ke klamání spotřebitele.
Za předpokladu, že výrobcem uváděné hodnoty se neshodují
se skutečným obsahem mikronutrientů, mohou být výsledky zkresleny,
neboť bylo vycházeno z veřejně dostupných informací.

Důležité je zmínit, že se vyskytují i stavy, při kterých samotná 
pestrá a vyvážená strava nedokáže pro gravidní organismus zajistit 
potřebný přísun mikronutrientů a je třeba tyto nutrienty doplnit 
suplementací. Mezi stavy spojené s možným deficitem vitaminů
a stopových prvků patří hyperemesis gravidarum, vegetariánství
či chronická onemocnění. 

Hyperemesis gravidarum je vážnou komplikací v těhotenství.
Je charakterizována silnou nevolností a zvracením, dochází ke ztrátě
více než 5 % prekoncepční hmotnosti, k dehydrataci a poruchám 
elektrolytické i acidobazické rovnováhy. Těžká hyperemesis vyžadující 
hospitalizaci se vyskytuje u 0,5-2,0 % těhotných žen. 
(emedicine.medscape.com, 2017 ; americanpregnancy.org, 2017). 
Následkem silného zvracení dochází k nedostatku mnoha nutrientů,
jako například deficit vitaminu B1, B6 či B12. (en.wikipedia.org, 2017). 

Vegetariánství je oblíbeným životním stylem. Často diskutovaným 
tématem však je, zda vegetariánská strava dokáže zajistit dostatečný 
příjem všech makro- i mikronutrientů. Podle současných názorů lze 
rostlinnou stravou zajistit dostatečný přísun proteinů. Obilná zrna, 
luštěniny, semena a ořechy obsahují esenciální i neesenciální 
aminokyseliny, tudíž vhodnou kombinací potravin je možné zajistit
jejich dostatek.

V případě, že u vegetariánů není zaopatřena dostatečně pestrá
a energeticky bohatá strava, dochází k proteino-energetické malnutrici. 
Pokud živiny vyřazené ze stravy nejsou příslušně nahrazeny, vznikají 
významné nutriční deficity. (Svačina et al., 2010, s. 399-400).

U těhotných žen se potřeba všech elementů výživy zvyšuje,
proto by ženy vegetariánky měly zvlášť dodržovat pestrou stravu
a případné chybějící nutrienty doplnit suplementací. Jedná se především 
o vitamin B12, který se vyskytuje výhradně v živočišných potravinách,
v rostlinných pak pouze pokud dané suroviny prošly mikrobiální 
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fermentací, jako například kysané zelí či pivo. (labtestsonline.cz).
Vitamin B12 je obsažen v mořských řasách jako například Nori, Kombu 
nebo Wakame, proto jsou dobrým zdrojem tohoto vitaminu
pro vegetariány. (vimcojim.cz, 2014). Snížen je také přísun vitaminu D, 
ale pokud dochází k pravidelnému vystavení slunci, k příznakům deficitu 
nedochází.

Z minerálních látek a stopových prvků se jedná o železo a zinek, 
jehož biologická dostupnost je relativně vysoká v mase, vejcích
a v mořských plodech. Zatímco v celozrnných výrobcích a rostlinných 
potravinách je poměrně vysoký obsah kyseliny fytové, sloučeniny,
která inhibuje absorpci zinku. (lpi.oregonstate.edu, 2017). 

Nejen u vegetariánů, ale i u gravidních žen v běžné populaci
je znám deficit jodu, který může mít vážné důsledky pro matku 
i vývoj plodu. Hlavními zdroji je jodidovaná sůl, mořské ryby a jejich 
produkty. Potřeba jodu se v graviditě zvyšuje na 250 μg denně,
jeho přísun však v naší populaci těchto hodnot spíše nedosahuje.
(Zamrazil V., 2013, č. 1, s. 48). „Proto Česká endokrinologická 
společnost ČLS JEP a Česká pediatrická společnost ČLS JEP doporučují  
celoplošně saturovat těhotné a kojící ženy dávkou 100 μg jodu navíc
ve formě jodidu nebo ve vitaminových přípravcích doporučovaných
v graviditě.“ (Zamrazil V., 2013, č. 1, s. 49). Všechny analyzované 
produkty, kromě Elasti-Q ProMimi DHA a FertilCare vitaminy s kyselinou 
listovou, splňovaly dané kritérium a obsahují alespoň 100 μg jodu.
Elasti-Q ProMimi DHA a FertilCare vitaminy s kyselinou listovou nemají 
jod ve svém složení.

U chronických onemocnění je třeba dbát na specifika onemocnění. 
Existují onemocnění, která nejsou spojena s rizikem vzniku deficitů
a nevyžadují suplementaci. V případech chronických zánětů trávicí 
trubice jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, je vzhledem
k poruše vstřebávání příjem vitaminů a minerálních látek formou 
doplňků stravy doporučován.
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Přínosem této práce je ucelený přehled jednotlivých mikronutrientů 
spolu s jejich významem pro organismus, popsaný v teoretické části,
ale i soubor informací o dostupných multivitaminových a multiminerálních 
přípravcích na našem trhu, který může sloužit jako jednoduchý orientační 
přehled možností pro suplementaci v graviditě. Získané informace
z výzkumu považuji za užitečné především z toho důvodu,
že došlo ke zmapování českého trhu v rámci doplňků stravy pro těhotné 
se zhodnocením složení jednotlivých produktů a stavů,
ve kterých je suplementace doporučena.

10. Závěr

Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vitaminových 
doplňků stravy pro těhotné vzhledem k doporučeným denním dávkám, 
vztahujících se k těhotenství. Zřetel byl brán především k vitaminům 
a minerálním látkám, které bývají v graviditě deficitní a ke stavům 
spojeným s možným deficitem mikronutrientů. Úkolem bylo zjistit, 
zda analyzované přípravky obsahují alespoň 15 % z DDD pro těhotné 
a zdali naopak neobsahují nadbytečné množství, které by mohlo 
gravidní ženu potencionálně ohrozit.

Jednalo se o základní kvantitativní výzkum, kdy technikou sběru 
dat byla obsahová analýza. Byl hodnocen kompletní obsah jednotlivých 
doplňků stravy pro těhotné, které jsou momentálně k dispozici na českém 
trhu. Volba vzorků byla zpracována formou záměrné selekce, založené 
na výběru dle dostupnosti. 

Na základě analýzy a vyhodnocení bylo zjištěno, že většina 
výživových složek obsažených v doplňcích stravy odpovídá alespoň 15 % 
z DDD pro těhotné. Nutrienty, které danou podmínku nesplňovaly, 
nebývají deficitní a jejich přísun bývá v graviditě dostačující. Vitaminy
a minerály, které bývají v průběhu těhotenství deficitní,
byly ve všech přípravcích obsaženy v dostatečném množství. Výjimkou 
byly produkty Elati-Q ProMimi DHA a FertilCare vitaminy s kyselinou 
listovou, které ve svém složení nemají jod. Žádný z nutrientů nebyl
v analyzovaných produktech obsažen v nadbytečném množství,
které by mohlo gravidní ženu potencionálně ohrozit.
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Z výsledků práce vyplývá, že analyzované doplňky stravy mohou 
případný nedostatek v graviditě doplnit i v rámci nejvíce deficitních 
vitaminů a minerálů, včetně jodu, jehož suplementace je celoplošně 
doporučována k běžné stravě. Jod nebyl součástí pouze dvou produktů, 
vitaminy B9 a B12 byly obsaženy ve všech doplňcích stravy.

V období gravidity je důležité dbát na zdravou a pestrou stravu 
a tím přijímat makro- i mikronutrienty v přírodní podobě. Každodenní 
vyvážený jídelníček dokáže s výjimkou jodu potřeby gravidního 
organismu pokrýt. Ve stavech vyžadujících suplementaci mohou 
multivitaminové a multiminerální přípravky potřebné množství 
pomoci doplnit.
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Seznam použitých zkratek

AI - Adequate Intake (dostatečný příjem)

ATE - adekvátní tokoferolový ekvivalent

BMI - Body Mass Index (index tělesné hmotnosti)

Ca - vápník

Cr - chrom

Cu - měď

DDD - doporučená denní dávka

DNA - deoxyribonukleová kyselina

DRI - The Dietary Reference Intake (doporučená denní dávka)

Fe - železo

g - gram

HCL - kyselina chlorovodíková

HDL - High Density Lipoprotein (lipoprotein vysoké hustoty)

I - jod

Kcal - kilokalorie

Kg - kilogram

KJ - kilojoule

LDL - Low Density Lipoprotein (lipoprotein nízké hustoty)

mg - miligram

Mg - hořčík

O2 - kyslík

P - fosfor

PP - protipelagrový

RDA - The Recommended Dietary Intake (doporučený přísun v 
  potravě)

RE - retinolový ekvivalent

RNA - ribonukleová kyselina

Se - selen



SPF - Sun Protection Factor (ochranný sluneční faktor)

T3 - trijodtyronin

T4 - thyroxin

UL - Tolerable Upper Intake Level (tolerovatelná horní hranice 
   příjmu)

UVB - ultrafialové záření

VLDL - Very Low Density Lipoprotein (lipoprotein velmi nízké 
   hustoty)

WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická 
   organizace)

Zn - zinek

μg - mikrogram

Koagulační faktory : II – protrombin

   VII – prokonvertin

   IX – antihemofilický faktor B

   X – Stuartův-Prowerův faktor
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Příloha A:

Tabulky teoretické části

Tabulka 1: Zásoba vitaminů v organismu

Lipofilní vitaminy Hydrofilní vitaminy

Vitamin A (retinol) 1-2 roky B1 – thiamin 4-10 dní

Vitamin D 
(kalciferoly)

2-4 měsíce B2 – riboflavin 2-6 týdnů

Vitamin E (tokoferol) 6-12 měsíců B3 – niacin 2-6 týdnů

Vitamin K 
(fytochinon)

2-6 týdnů
B5 – kys. 

pantothenová
4-10 dní

B6 – pyridoxin 2-6 týdnů

B7 – biotin 4-10 dní

B9 – kys. listová 2-4 měsíce

B12 – kobalamin 2 roky

Vitamin C – kys. 
ascorbová

2-4 týdny

(Solutio, 2002/2003)

Tabulka 2: Obsah vitaminu B1 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B1 (mg)

Droždí sušené 12

Semeno slunečnicové 2,3

Maso vepřové 1,03

Otruby pšeničné 0,89

Hrách 0,88

Sója 0,86

Vločky ovesné 0,54

Fazole bílé sušené 0,49

Čočka 0,35

Vejce slepičí, žloutek 0,23

(Nutridatabaze.cz)



Tabulka 3: Obsah vitaminu B2 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B2 (mg)

Droždí sušené 3,92

Játra vepřová 3,65

Játra telecí 2,92

Mléko sušené, plnotučné 2,2

Vejce 1,48

Vločky ovesné 0,54

Tvaroh, odtučněný 0,42

Špenát 0,22

Šunka drůbeží 0,2

Hrášek 0,16

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 4: Obsah vitaminu B3 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B3 (mg)

Maso vepřové 10,1

Maso hovězí 9

Rýže, neloupaná 5,4

Kapr obecný 2,8

Brambory zimní 2,4

Čočka 2,3

Sója 1,6

Rohlík bílý 1,5

Těstoviny, nevaječné 0,8

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 5: Obsah vitaminu B5 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B5 (mg)

Játra hovězí 8

Fazole 5

Žloutek 3,5

Houby 2

Kapusta 1

Ovesné vločky 1

Mouka polohrubá žitná 0,8

Rýže 0,6

(Hronek, 2004, s. 132)



Tabulka 6: Obsah vitaminu B6 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B6 (mg)

Pohanka setá 0,6

Maso vepřové 0,56

Sója 0,46

Čočka 0,43

Bulgur špaldový 0,3

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 7: Obsah vitaminu B7 ve vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B7 (μg)

Játra 100

Droždí 80

Sojové boby 60

Ořechy 34-37

Čočka 13

(Solutio, 2002/2003)

Tabulka 8: Obsah vitaminu B9 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B9 (μg)

Játra vepřová 220

Chřest 100

Špenát 80

Treska 50

Petržel 40

Fíky sušené 30

Ovesné vločky 30

Hrách 20

Chléb celozrnný pšeničný 20

Rýže 10

(Hronek, 2004, s. 139)



Tabulka 9: Obsah vitaminu B12 v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu B12 (μg)

Játra hovězí 50

Ledviny hovězí 25

Sardinky v oleji 10

Srdce 10

Makrela 5

Maso vepřové 2

Sýr tvrdý 2

Vejce čerstvá celá 0,7

Mléko kravské, plnotučné 0,3

Mléko mateřské 0,1

(Hronek, 2004, s. 143)

Tabulka 10: Obsah vitaminu C v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu C (mg)

Paprika červená 191

Rybíz černý 166

Brokolice 121

Křen 117

Kapusta růžičková 95,2

Květák 76,8

Špenát 60

Kedlubna 48,1

Játra hovězí 31

Rajčata 18,7

(Nutridatabaze.cz)



Tabulka 11: Obsah retinolu a β-karotenu v jedlém podílu vybraných 
potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu A 
(RE)*

Potravina (100 g) Obsah β-karotenu 
(μg)

Játra telecí 18813 Mrkev 9938

Játra hovězí 14321 Kapusta hlávková 5350

Paštika játrová 1734 Špenát 4243

Vejce slepičí, 
žloutek

947 Paprika červená 3165

Mrkev 828 Meruňky 1523

Máslo 767 Játra hovězí 950

Tuňák 383 Brokolice 920

Lučina, 70 % tuku v 
sušině

297 Mango 682

(Nutridatabaze.cz)

* 1 RE (retinolový ekvivalent) = 1 μg retinolu

Tabulka 12: Obsah vitaminu D v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu D (μg)

Máslo 0,73

Sýr, Lučina, 70 % tuku v sušině 0,33

Smetana ke šlehání, 30 % tuku 0,31

Tvaroh tučný 0,16

Mléko plnotučné 0,1

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 13: Obsah vitaminu E v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu E (ATE)*

Olej slunečnicový 55

Mandle 25,03

Olej řepkový 18,4

Arašídy 9,21

Olej olivový 5,1

Losos, filet s kůží 3,55

Špenát 2,9

(Nutridatabaze.cz)

* ATE (adekvátní tokoferolový ekvivalent) = 1 mg D-α-tokoferol



Tabulka 14: Obsah vitaminu K v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vitaminu K (μg)

Kapusta listová 817

Kuřecí maso 300

Olivový olej 200-400

Hovězí maso 210

Brokolice syrová 130-200

Sója 190

Čínské zelí 175

Šípek  100

Ovesné vločky 63

Vejce 45-50

Tvaroh (20-40 % tuku) 23-50

Chřest vařený 40

Fazole 40

Kukuřice 25-40

Rajčata 10-23

Avokádo 20

Jahody 13

Brambory 4-8

(Hronek, 2004, s. 112-113)

Tabulka 15: Obsah vápníku v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah vápníku (mg)

Skořice mletá 1437

Mléko sušené polotučné 1226

Sýr Eidam 30 % tuku v sušině 952

Sardinky v oleji 415

Čokoláda mléčná 189

Kapusta hlávková 152

Semena slunečnicová 135

Tofu 128

Mléko polotučné 124

Špenát 100

(Nutridatabaze.cz)



Tabulka 16: Obsah hořčíku v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah hořčíku (mg)

Semena dýňová, sušená 535

Ořechy kešu 268

Droždí sušené 230

Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % 228

Maso kuřecí, prsa bez kůže 158

Vločky ovesné 128

Tofu 111

Sója 109

Rýže neloupaná (natural) 102

Protlak rajčatový 57

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 17: Obsah železa v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah železa (mg)

Koření majoránka, sušená 372,2

Otruby pšeničné 19

Játra vepřová 15,3

Sója 8,7

Ořechy lískové 5,8

Hřib smrkový 5,1

Vejce slepičí, žloutek 4,7

Špenát 3,3

Maso kuřecí, prsa bez kůže 3

Kopr 2,5

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 18: Obsah zinku v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah zinku (mg)

Maso hovězí, plec bez kosti, libové, 
pečené

9

Maso vepřové, kýta bez kosti, libové, 
pečené

3,67

Sója 3,60

Sýr, Eidam, 30 % tuku v sušině 3,45

Rýže loupaná 1,89

(Nutridatabaze.cz)



Tabulka 19: Obsah jodu v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah jodu (μg)

Mléko sušené, polotučné 129

Sýr, Žervé, 50 % tuku v sušině 19

Mléko polotučné 13

Štika mořská, maso bez kostí, syrová 3,9

Máslo 2,3

(Nutridatabaze.cz)

Tabulka 20: Obsah selenu v jedlém podílu vybraných potravin

Potravina (100 g) Obsah selenu (μg)

Sójové maso 20,52

Kiwi 17,02

Cibule 14,09

Paprika 13,05

Česnek 6,53

(Hronek, 2004, s. 228)
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