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Srdečně tady vítám především vás, budoucí maminky, a mám obrovskou radost, že jste otevřely stránky této 

knihy. Sepsala jsem ji pro vás tak, aby vám byla oporou v prvních dnech po porodu, ale i v prvních měsících 

života vašeho dítěte. Než jsem ji napsala, věnovala jsem se deset let intenzivně praxi porodní asistentky a 

laktační poradkyně v nemocnici i v terénu. Porodila jsem tři děti a kojení se stalo krásnou, obohacující 

zkušeností na mé cestě matky. 

Mé začátky s kojením ale nebyly jednoduché, podobně jako u mnoha mých klientek. Proto jsem se rozhodla 

napsat tuto knihu a shrnout zde veškeré své osobní i profesní zkušenosti a znalosti. Věřím, že vám bude 

dobrým průvodcem a že využijete rady v ní obsažené. Ať je vaše cesta touto krásnou životní etapou 

naplněna radostí a štěstím.  

Užijte si naplno své šťastné kojení, zasloužíte si to. 
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1. KOJENÍ JE ZÁKLADEM PRO ZDRAVÍ VAŠE I VAŠEHO DÍTĚTE 

Na začátku všeho konání je motivace. Proto první kapitolu věnujeme základním, avšak velmi důležitým informacím. Mateřské mléko 

má jedinečné složení, které je v podstatě nenahraditelné. Proto vždy stojí za to zabojovat v začátcích i v případě náhlých komplikací. 

Vždy se vám vaše úsilí mnohonásobně vrátí. V páté kapitole vás provedu nejčastějšími komplikacemi a návodem jak je řešit, ale nyní 

pěkně od začátku, aby vám to veškeré snažení vůbec dávalo smysl. 

 

O výhodách kojení pro dítě i matku se již mnohde píše, já se ale pokusím nastínit vám tyto informace ještě z trochu jiné perspektivy. 

A především, provedu vás krok za krokem prvními dny po porodu, tak abyste věděly, co a jak udělat pro úspěšné kojení vašeho 

děťátka. A uvidíte, že to s tímto návodem hravě zvládnete za každé situace. 

V úvodu se tedy pojďme společně podívat na to, proč vlastně kojit. Jaká bude vaše osobní motivace? Bude možná záležet na mnoha 

okolnostech, nebo v tom máte už teď jasno, ale rozhodně stojí za to si pročíst následující kapitolu. Všeobecné benefity kojení si sice 

můžete přečíst v mnoha zdravotních brožurkách, ale tady najdete všechny informace ucelené a rozebrané v širších souvislostech. A 

možná vás některé skutečnosti ještě mile překvapí  

 

1.1. Složení mateřského mléka 

Mateřské mléko je živá potravina. Jeho jedinečnost mimo jiné spočívá v tom, že se jeho složení mění v čase, v závislosti na 

potřebách dítěte. Jiné složení má mateřské mléko nedonošených dětí oproti dětem narozeným v termínu, stejně tak bude mít 

odlišné složení mléko matky, která onemocní. Obsah protilátek se v takovém případě mnohonásobně zvyšuje. Dříve bylo matkám, 
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které prodělávaly horečku v důsledku infekčního onemocnění, doporučováno nekojit. Později se naštěstí ukázalo, že pro dítě je 

naopak prospěšnější, když matka během infekce kojí, protože je tak více chráněno, a onemocní-li také (riziko přenosu je přirozeně 

velmi vysoké), mnohem snáze se s infekcí vypořádá. To proto, že jeho imunitní systém je posilován imunitním systémem matky. Jinak 

řečeno, obsah protilátek, které se v mateřském mléku běžně vyskytuje, se během nemoci matky zvýší. Tyto protilátky mají 

schopnost fagocytace, neboli pohlcení patogenních mikroorganismů. Tím je mateřské mléko zcela jedinečné, a tuto složku nelze 

umělou výživou absolutně nahradit. Umělá výživa se vyrábí tak, aby složením živin (minerálů, vitamínů, stopových prvků…) přibližně 

odpovídala složení mateřského mléka, ale co se stavění imunity týče, tady je, a jsem přesvědčena, že vždy bude, nedostačující. 

Přestože například železa je v umělé výživě obsaženo vyšší množství než v mateřském mléce, pro kojence je hůře stravitelné, nežli je 

železo přijímané z mateřského mléka. Stejně tak je pro miminko stravitelnější bílkovina mateřského mléka nežli kravského, a takhle 

bych mohla pokračovat ještě dál. Nechci vás tu ale zahlcovat obecnými informacemi, protože tento e-book má být především 

manuálem pro novopečenou maminku. Proto obecné informace o složení mateřského mléka trochu zestručním. Mateřské mléko 

zkrátka obsahuje všechny vitamíny, minerály a další prospěšné látky vždy v takovém poměru, aby odpovídalo aktuálním 

potřebám vašeho dítěte. Je to super potravina, která pomáhá stavět imunitní systém dítěte od prvních dní po narození, klidně až 

do tří let. Tak dlouho, jak se rozhodnete vy a vaše děťátko. 
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1.2. Výhody kojení pro vaše miminko 

 

 

Jak už bylo řečeno v úvodním odstavci, mateřské mléko svým složením plně pokrývá potřeby dítěte od narození i přes batolecí věk. 

Jeho složení se mění v čase, v závislosti na vašem zdravotním stavu i věku dítěte. 
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 Díky těmto schopnostem transformace je pro dítě nejvhodnější, minimalizuje rozvoj alergií, astmatu, atopického ekzému, 

cukrovky a výskyt zhoubných onemocnění, jako je například leukémie či lymfomy. 

 Kojené děti netrpívají zácpou, protože mléčný cukr obsažený v mateřském mléce zajišťuje optimální obsah vody ve stolici. 

 Kojení umožní vašemu dítěti pít vždy takové množství, jaké zrovna potřebuje. U kojených dětí je proto daleko nižší riziko 

výskytu obezity, nežli u dětí krmených umělou výživou. Podávání umělé výživy mnohdy vede k překrmování dětí, a protože již 

v kojeneckém věku se pěstují stravovací návyky dítěte, je kojení přirozeně vhodnější, protože umožňuje dítěti vypít pouze 

takové množství, jaké zrovna potřebuje. 

 Kojení zlepšuje vývoj mozku a zvyšuje IQ u donošených i nedonošených dětí. 

 Kojené děti mají silnější kosti v dospělosti a stáří. 

 Pohyby úst, čelisti a jazyka během sání z prsu mají pozitivní vliv na rozvoj správné artikulace a snižuje se tak výskyt logo-

pedických vad u dětí a vady skusu, minimalizuje se také výskyt zubního kazu u dětí. 

 Kojení není „jen“ o nakrmení, ale poskytuje dítěti citové propojení s maminkou, pocit bezpečí a naplňuje evoluční kon-

tinuum v mateřské náruči. 

 Kojené děti celkově zpravidla lépe prospívají, méně stonají a doba rekonvalescence se v případě výskytu nemoci výrazně 

zkracuje. 
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1.3. Výhody kojení pro vás 

 

 

Pro vás přináší kojení také celou řadu benefitů, ať už v podobě snížení některých zdravotních rizik, nebo výhod v podobě 

ušetřeného času i finančních nákladů spojených s umělou výživou. 

 Začnu těmi zdravotními. Při kojení se zvyšuje množství oxytocinu v krvi, což způsobuje mírné děložní stahy, tedy zavinování 

dělohy po porodu. V prvních dnech po porodu můžete cítit při kojení tyto stahy i bolestivě, podobně jako silnou menstruaci, 

nebo slabší kontrakce. A to obzvlášť tehdy, jste-li vícerodička. Tyto stahy jsou však velice prospěšné, protože děloha se tak 
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zavine mnohem rychleji a výrazně se tak sníží krevní ztráty. U kojících maminek se tedy vyskytuje poporodní anemie 

(chudokrevnost) spíše zřídka, pokud netrpěly anémií již v těhotenství, nebo nedošlo k větším krevním ztrátám v jednotlivých 

porodních dobách. 

 To celkově snižuje únavu maminky nejen v prvních dnech po porodu. 

 V důsledku vyšší sekrece oxytocinu probíhá intenzivní emoční propojování matky k dítěti. Oxytocin je hormon lásky a sku-

tečně hraje velmi důležitou roli při bondingu. 

 Prolaktin, tedy hormon, který je zodpovědný za laktogenezi (tedy tvorbu mléka), zase pomáhá zvládat spánkový deficit. 

Osobně jsem velmi pocítila rozdíl ve zvládání nočního přerušovaného spánku před a po odstavení svých prvních dvou dětí. 

 Dále bych chtěla zmínit výrazné snížení výskytu rakoviny prsu, rakoviny vaječníků a děložního hrdla o více než 25 % u těch 

matek, které plně kojily alespoň šest měsíců. 

 Kojení také snižuje výskyt osteoporózy v postmenopauzálním období (tedy po přechodu), jakkoli se dříve tvrdilo, že ma-

minkám, které dlouhodobě kojily, chybí vápník. Naopak kojení příznivě ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu, orga-

nismus ženy lépe využívá jednotlivé složky potravy, hromadí minerály a stopové prvky, aby tím v případě nedostatku bylo 

zabezpečeno jejich dostatečné množství. 

 No a potom tu jsou další nezanedbatelné benefity. Kojení šetří čas i peníze, protože umělá výživa je velice drahá a o něco 

náročnější na přípravu. 

 Pokud budete kojit, zjednodušíte si také cestování s dětmi, protože mateřské mléko máte neustále při sobě v ideálním 

složení, teplotě i množství. 

 Kojení je také více „eko“, protože nevytváříte žádný zbytečný odpad. A ještě pro zdraví své i děťátka děláte to nejlepší. 
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2. TVORBA MATEŘSKÉHO MLÉKA 

 

Když už jsem vám v úvodní kapitole nastínila tolik motivace ke kojení, je načase podívat se, jak vlastně tvorba mléka probíhá a čím 

je podmíněna. Tím si částečně také odpovíme na otázku, co udělat pro úspěšné kojení. 

Nebojte se, budu stručná . Nepřipravuji vás na státnice z anatomie ani fyziologie, takže vás ušetřím hromady nadbytečných 

informací a vyjádřím se rovnou k těm informacím, které jsou pro vás opravdu podstatné. 
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2.1. Jak se tvoří mateřské mléko 

Mateřské mléko se tvoří kolem třetího dne po porodu v mléčných žlázách neboli mlékovodech. Předtím, zhruba od 17. týdne 

těhotenství, se tvoří mlezivo, nazývané také kolostrum. Je ho mnohem méně, ale pro první dny po narození složením vyhovuje 

nezralému organismu novorozence, který potřebuje po porodu prostor na první adaptační mechanismy. 

Mlezivo má mírně nažloutlou barvu, protože obsahuje hodně karotenu, dále vyšší množství vitamínu K (staví krvácení z pupku) než 

mateřské mléko a také vyšší obsah sacharidů, které mají projímavý efekt. Napomáhají tak vyloučení první stolice, nazývané 

smolka nebo mekonium. Mekonium se tvoří ve střevech z napolykané plodové vody a zpravidla zůstává ve střevech až do narození. 

Pokud je ale dítě vystaveno nedostatku kyslíku, povolí svěrače konečníku a mekonium se dostane do plodové vody. Takto zbarvená, 

zakalená voda je pak varovným signálem pro porodníky, aby se zbytečně neprodlužovala doba pobytu dítěte v děloze. Vylučování 

smolky po porodu také snižuje výskyt novorozenecké žloutenky, o které si povíme více v páté kapitole knihy. 

Mlezivo obsahuje méně iontů, které by zatěžovaly nezralé ledviny a játra novorozence, naopak mnoho cenných protilátek 

napomáhá dítěti s poporodní adaptací. 

 

Přibližně třetí den po porodu se v mlékovodech začíná tvořit tzv. přechodné mléko. Je ho již více a je výživnější, obsahuje více tuků 

i minerálů a plně pokrývá potřeby několik dní starého novorozence, který již potřebuje začít pozvolna nabírat na váze. Kolem 

druhého dne po narození totiž dochází k přirozenému úbytku porodní váhy, který je většinou okolo pěti až 10 %. Hmotnostní úbytek 

je způsoben hlavně ztrátou tělesné vody, dále pak odchodem smolky, moči, ztrátou mázku a zaschnutím pupečního pahýlu. Jedná se 

o zcela fyziologický úbytek a dostatečně kojené miminko nejpozději do třetího týdne po narození svou porodní váhu získá zpět. 
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Po týdnu obsahuje mateřské mléko již takové složení, které se mění v závislosti na stravě matky a jejím zdravotním stavu. Toto mléko 

může být namodralé, může se zdát i „vodnatější“, jako odstředěné kravské mléko. Má nižší obsah bílkovin než kolostrum, ale vyšší 

obsah tuků; 50 % celkového energetického příjmu dítěte je hrazeno z tuku. 

Při kojení se nejprve uvolňuje tzv. přední mléko. Přední mléko obsahuje méně tuku, hodně laktózy a vody a uspokojuje u dítěte 

potřebu tekutin. „Zadní mléko“ ke konci krmení je bohaté na tuky a pokrývá energetické potřeby dítěte. Složení se také mění v zá-

vislosti na denní době. Ráno je obvykle v prsu hodně mléka. Později odpoledne a večer ho může být méně, ale zato je bohaté na  

živiny a dítěti postačí. Aby však kojení bylo opravdu výživnou potravou pro vaše děťátko, je třeba dbát na vlastní pestré a zdravé 

stravování. Podrobněji si o výživě kojící maminky povíme v šesté kapitole. 

 

3. ZÁSADY ÚSPĚŠNÉHO KOJENÍ KROK ZA KROKEM 

Už víte, proč je kojení prospěšné pro vás i vaše děťátko, i jak probíhá proces tvorby mléka. Teď je potřeba věnovat se tomu, co 

konkrétně můžete pro úspěšné kojení udělat vy sama. Kojení je sice přirozená věc, ale zároveň je to i umění, kterému je třeba se 

naučit. 
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3.1. Zajímejte se o kojení již v těhotenství 

 

První věc, kterou vy můžete udělat už v těhotenství, je nechat si vyšetřit prsa porodní asistentkou nebo lékařem. Máte-li například 

vpáčené bradavky, měla byste od třicátého šestého týdne těhotenství používat speciální formovače. Doporučuji také použít 

formovače v případě plochých bradavek. Na oddělení šestinedělí bývají zpravidla k dispozici formovače také, ale včasná příprava je 

opravdu mnohem efektnější. Pokud jste již po porodu a máte vpáčené či ploché bradavky, je možné těsně před kojením dítěte 

přiložit krátce odsávačku. Podtlak, který se při odsávání vytváří, pomůže také bradavku povytáhnout a dítě se tak snadněji přisaje. To 

jen praktická rada pro případ, že byste se o formovačích nedozvěděla včas. Každá situace má řešení . 
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A teď už k hlavním zásadám, které zaručí úspěch kojení. 

3.2. Kojte časně 

 

 

S kojením by se mělo začít co nejdříve, nejlépe do jedné hodiny po porodu. Bezprostředně po porodu by dítě mělo být přiloženo na 

břicho či hruď matky. Kontakt kůže na kůži je totiž velmi silným stimulačním prostředkem pro podporu laktace. Ihned po narození je 
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u novorozených dětí přítomen hledací, sací a polykací reflex. Pokud by byl novorozenec ponechán na břiše matky, k prsu by se bě-

hem několika hodin sám doplazil a začal sát. V běžném nemocničním provozu to však většinou nebývá možné. 

 

3.3. Kojte často 

Proces tvorby mléka je, zjednodušeně řečeno, o „poptávce“ a „nabídce“. Čím více dítě saje, tím více mléka se tvoří. 

Co se frekvence a délky kojení týče, v porodnicích často maminky dostávají protichůdné informace. Některé sestry radí režimové 

kojení v přesných intervalech, jiné naopak doporučují kojit téměř nepřetržitě. Ani jeden extrém však obvykle nebývá ideální volbou. 

 

Z mých mnohaletých zkušeností, jak na novorozeneckém oddělení, tak v komunitní péči, jsem vypozorovala, že kojené děti se liší 

chováním i potřebami jeden od druhého. Mohou mít potřebu krmení deset až dvanáctkrát za 24 hodin, nebo také šest až osmkrát. 

Některé pijí rychle, jiné pomalu. Stejně tak některé děti sají nárazově s přestávkami mezi sáním s bradavkou v ústech, jiné sají rovno-

měrně. A mnoha dětem stačí jen jeden prs k nakojení, dalším zase vyhovuje střídání prsů během krmení. 

 

Chování dítěte se aktuálně mění v závislosti na složení a množství mateřského mléka. Je zcela běžné, že dítě mění periodicky své 

stravovací zvyklosti, někdy chce jíst častěji, někdy méně často, kratší či delší dobu. 

 

Všeobecně platí, že neomezované kojení a časté krmení ve dne i v noci pomáhá zajistit dostatečnou tvorbu mléka a vyvarovat se 

řadě problémů. Většina kojených dětí potřebuje krmení častěji než děti krmené umělou výživou a bude požadovat noční krmení, 
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zatímco některé děti krmené umělou výživou spí po celou noc již od raného věku. To proto, že mateřské mléko je snáze a rychleji 

tráveno, nežli umělá výživa. 

 

První dny po porodu je ale skutečně lepší dodržovat pravidelnost v přikládání. A především, první dva až tři dny je délku kojení 

vhodné omezit jen na několik minut, protože vaše bradavky si budou potřebovat nejprve přivyknout na zátěž. V praxi jsem se 

velmi často setkávala s maminkami, které nechaly dítě sát i několik hodin hned po porodu a bradavky pak měly odřené a bolavé i při 

správné technice přikládání. 

 

To je důvod, proč doporučuji přikládat miminko zpočátku jen na pár minut vždy k oběma prsům, a to každé dvě až tři hodiny. 

Zpočátku tříhodinový interval obvykle postačí. 

Některé děti ještě během prvních dvou dnů po porodu ublinkávají velké množství napolykané plodové vody, takže hlad ve sku-

tečnosti nemají. Proto také ne všechny děti reagují na prs aktivním sáním. Pokud má miminko navíc ještě třeba novorozeneckou 

žloutenku, nebo je nedonošené či hraničně zralé, s obvykle nižší porodní hmotností, může být hodně spavé a je třeba je na kojení 

budit. V takovém případě doporučuji před nakojením rozbalit a opláchnout zadeček vlažnou vodou. Už jen manipulace miminko 

probere, větší spáče potom právě proud vlažné vody. Takto malé a spavé děti budíme na kojení v pravidelných intervalech i v noci. 

Později, když nabydou porodní hmotnosti a jsou již více čilé a na krmení se samy budí, je možné je v noci nechat spinkat, a krmit je, 

jen když se budou nočního kojení samy dožadovat. Protože v noci je vyšší sekrece prolaktinu, hormonu zodpovědného za tvorbu 

mléka, nemělo by noční kojení úplně chybět, ani v začátcích, ani v pozdějším věku, zhruba do šesti měsíců věku dítěte. Pro 
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dostatečnou tvorbu mléka však obvykle postačí dvě noční nakojení. V praxi to znamená alespoň jedno kojení do půlnoci a jedno 

kojení k ránu. 

  

Délku kojení s každým dnem navyšujeme o několik minut a třetí den po porodu již může délka jednoho kojení být i kolem 15–20 

minut celkem, tedy zhruba deset minut na jednom prsu. Od čtvrtého až pátého dne, nebo po týdnu, může maminka začít kojit při 

jednom kojení jen z jednoho prsu. Je to ale individuální, vždy přihlédněte k celkové délce krmení i spokojenosti vašeho miminka. Jak 

už jsem psala, mnoho maminek během kojení prsa střídá, a navíc se i toto může časem měnit. Já osobně jsem dvě starší děti kojila 

od čtvrtého dne vždy jen z jednoho prsu, abych měla jistotu, že mají dost předního i zadního mléka. Každá z nás má ale jiný vypu-

zovací reflex a u maminek se silnějším vypuzovacím reflexem dítě dostane přední i zadní mléko z obou prsů. 

U nejmladšího syna jsem kojila přechodně z jednoho a teprve později jsem začala prsa střídat. Dělala jsem to intuitivně, ale s při-

hlédnutím k potřebám svého syna. 

 

! Pamatujte, že neexistuje univerzální rada pro jednu maminku a miminko. Každá dvojice je jedinečná a vyžaduje individuální 

přístup s přihlédnutím nejen k všeobecným poznatkům, ale i doporučením, která jsou sestavena na základě zkušeností většiny! 

 

Vaším úkolem je tedy zorientovat se ve všeobecných informacích a najít svůj vlastní způsob a harmonogram, který bude vyhovovat 

vám a vašemu dítěti. 

Tento e-book vám v mnohém pomůže. Ale tu svou ideální rovnováhu musíte najít vy sama. Jen vy totiž skutečně víte, co je pro vaše 

miminko nejlepší . A s každým z vašich dětí to může být nakonec i trochu jinak. A je to tak naprosto v pořádku. 
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3.4. Nedávejte dítěti nic jiného 

Plně kojené děti nepotřebují v prvních šesti měsících života žádné další tekutiny. A to ani v parních letních dnech, kdy doporu-

čujeme spíše častější přikládání, aby se dítě dostávalo k přednímu mléku i mezi „hlavními jídly“. 

Později, během podávání prvních příkrmů, je vhodné začít zkoušet nabízet i další tekutiny, jako je kojenecká voda, ředěné ovocné 

nebo zeleninové šťávy, případně dětské bylinkové čaje. Pořád ale platí, že mateřské mléko má přednost, v prvních dvou letech je 

hlavní součástí pitného režimu a ostatní tekutiny podáváme spíše pro zpestření. 

! Matka dokáže kojením zcela pokrýt pitný režim dítěte i po šestém měsíci věku dítěte! 

 

Protože proces tvorby mléka je o „poptávce“ a „nabídce“, čili čím více dítě saje, tím více mléka se tvoří, není vhodné kojení 

omezovat. Pokud dítěti začneme nabízet místo kojení jiné tekutiny, ať už náhražky mateřského mléka, nebo čaje a podobně, dítě 

bude méně stimulovat a výsledkem může být laktační krize. Proto doporučuji opravdu výlučné kojení během prvních šesti měsíců 

života dítěte, a také vyvarovat se nadužívání dudlíků. 

 

Dudlíky všeobecně nejsou laktačními odborníky doporučovány, protože mohou kazit techniku kojení. Já ale užívání dudlíků preferuji, 

a to hned z několika důvodů. 
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Většina dětí totiž potřebuje často uspokojovat sací reflex, zejména v prvním roce života. Je to naprosto přirozené, a pokud se děťátko 

nenaučí na dudlík, bude velmi pravděpodobně dudlíkem prso nebo jiná náhražka, například palec. Jenomže odnaučit dítě cucat palec 

v pozdějším věku může být už pěkně náročná disciplína. 

 

Takže za mě: dudlíky jsou fajn, jen je potřeba dodržet určitá pravidla. 

o Předně, nedávat dudlík hned po porodu, pokud ještě nemám zvládnutou techniku kojení. Nejprve by se mělo miminko naučit 

správně sát, proto s dudlíky chvíli vyčkejte. 

o U miminek, která jsou u prsu spavá, doporučuji v prvních dnech užívání dudlíku úplně vynechat. Později, když už s přisátím 

nejsou problémy a mamince se tvoří dostatek mléka, je možné dudlík začít používat. 

o Pozor dejte i na předčasné odstavování od dudlíku, protože v takovém případě se ještě dítě může přeučit na palec, což za to 

opravdu nestojí. V prvním roce věku může mít miminko dudlík kdykoli mimo krmení, v druhém roce je vhodné omezit užívání 

dudlíku už jen na spinkání. 

 

Výhodou dudlíku je, že ho můžete po druhém roce věku kdykoli snadno odnaučit. Inspirovat se můžete v rodině, u přátel nebo i jin-

de. Já děti odnaučila vždy po druhém roce pomocí „dudlíkové víly“. Byl to takový náš rituál, kdy jsme společně odnesli za okno 

dudlíky a ráno tam děti na balkoně našli velký dárek. U nejstaršího Adámka to byla obrovská dřevěná vláčko-dráha, kterou jsme 

stavěli celou sobotu. Tohle se pro něj pak stalo krásným „přechodovým rituálem“, kdy se z něj stal velký kluk, který už nepotřebuje 

dudlík, zato si teď může užívat i jiné výhody. S Ellinkou to fungovalo podobně. 
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Samozřejmě můžete použít i jiné způsoby, například v Dánsku mají v hlavním městě v parku obrovský strom, kam děti přivazují 

dudlíky na stužkách. Je to krásná a velmi originální tradice. V tomto se fantazii meze opravdu nekladou . 
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Na závěr této kapitoly ještě dodávám shrnutí doporučení, týkajících se užívání dudlíků: 

 

 Dudlík používejte až po zvládnutí techniky kojení 

 U spavých dětí, nebo při laktační krizi, dudlíky dětem nenabízejte vůbec. 

 Nikdy nedávejte dětem dudlík místo krmení, v čase, kdy se má najíst. 

 Po jídle, obzvlášť při odříhávání, je možné již dudlík nabídnout. 

 Nabízejte dětem pouze kvalitní, ortodontické dudlíky (já používám značku „Mam“, kterou u nás běžně zakoupíte v řetězci sítí 

drogerií DM). 

 Dudlíky omývejte teplou vodou, občas je převařte ve vroucí vodě. 

 Noste s sebou vždy rezervní dudlík v kočárku, přebalovací tašce, kabelce, pro případ, že budete potřebovat dítě uspat mimo 

domov. 

 Během prvního roku je možné dudlík mezi jídly dítěti ponechat bez omezení. 

 Ve druhém roce života je vhodné ponechat dudlík už jen na spaní, návštěvy u lékaře, na cestování… 

 Po druhém roce dudlík již není potřeba používat. 

 K odnaučení užívání dudlíku najděte vhodný rituál, zpříjemněte dítěti tento přechod. 

 V případě nemoci nebo jiné zátěže odnaučování od dudlíku raději odložte. 
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4. SPRÁVNÁ TECHNIKA KOJENÍ 

 

 

V této kapitole se dozvíte, jak kojit tak, aby pro vás bylo kojení příjemným prožitkem bez bolesti, bez omezení a v pohodě. Technika 

je opravdu základ. Při špatné technice totiž nejčastěji dochází k poranění bradavek, které je jedním z mnoha faktorů předčasného 

ukončování kojení. Je tedy nesmírně důležité naučit se správnou techniku včas.  
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4.1. Přiložení dítěte k prsu 

 

 

Než přiložíte dítě k prsu, udělejte si pohodlí a k dosahu nachystejte pití pro sebe, při kojení je vhodné zároveň saturovat váš pitný 

režim. Během kojení můžete často mít pocit žízně. Pokud budete kojit vsedě, doporučuji obložit se několika polštáři a děťátko položit 
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co nejvýše na kojicí polštář. Nohy si položte na stoličku a opřete si pohodlně záda. Aby to pro vás bylo přehledné, shrnula jsem 

zásady správného přiložení do následujících bodů: 

1. Držte dítě těsně u těla, bříškem na bříško. Dítě tak nebude muset otáčet nebo naklánět hlavičku. Podepřete mu záda a hlavu, ne 

však tvář. Dotýkáte-li se tváře, můžete způsobit, že se dítě bude otáčet za podnětem a pohybovat hlavou v nesprávném směru. 

 

2. Přiložte dítě k prsu, NE prs k dítěti. Držení prsu a pohybování s ním může znesnadnit dítěti zaujmout správnou polohu. 

 

3. Podepírejte prs pouze zespodu dlaní, nikoli prsty ve tvaru nůžek (tj. úchop mezi 2. a 3. prstem). 

 

4. Přimějte dítě, aby našlo prs tím, že mu jemně otřete bradavku o rty a tvář. Tímto vyvoláte u dítěte hledací reflex. 

 

5. Stimulujte dítě k tomu, aby široce rozevřelo ústa a vysunulo jazyk, tím, že se bradavkou dotýkáte rtů dítěte. 

 

6. Prs nabídněte tak, aby dítě uchopilo nejen celou bradavku, ale také co možná největší část dvorce, více pod bradavkou, než nad 

ní. Nepokoušejte se ale vsunout dítěti do úst celý dvorec. Dolní ret a jazyk dítěte by měly překrýt oblast pod bradavkou. 

 

7. Neodtahujte prs od nosu dítěte. Dítě, které je ve správné poloze, tj. dotýká se prsu nosem, tváří i bradou, je schopno dýchat boční 

stranou nosních dírek. 
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Tak to by byly základní pokyny ke správnému přiložení dítěte, závěrem pro kontrolu se vždy ujistěte, že: 

✔ zaujímáte pohodlnou polohu, 

✔ celé tělo dítěte je těsně u vás, natočeno bříškem na vaše břicho, 

✔ nos, tvář a brada dítěte se dotýkají prsu, 

✔ ústa dítěte jsou široce rozevřená (jazyk je možné zahlédnout mezi dolním rtem dítěte a prsem), 

✔ oba rty, zejména dolní, jsou ohrnuty nazad (nikoli vtaženy dovnitř), 

✔ jakmile se uvolní mléko, dítě saje pomalými a dlouhými doušky s pomocí dolní čelisti (je možné pozorovat pohyby svalů kolem 

uší), 

✔ tváře se nepohybují dovnitř a ven (nevpadávají dovnitř), 

✔ probíhá-li krmení dobře, je dítě klidné a uvolněné, 

✔ bradavka nebolí. 
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Pokud dodržíte výše uvedené pokyny, kojení by nemělo bolet a časem se pro vás stane příjemným prožitkem a relaxační chvilkou. 

Zpočátku však můžete být v tenzi a chvíli bude trvat, než se při kojení zcela uvolníte. To je naprosto přirozené. Také vás zpočátku 

může kojení přeci jen i při správné technice trochu bolet, bradavky si na zátěž musí nejprve zvyknout a trvá až týden, než tyto pocity 

vymizí. Důležité je zvyšovat zátěž postupně a zpočátku v pravidelných intervalech. Nejpozději po týdnu již kojíme bez omezení 

délky i frekvence (viz kapitola č. 3). 
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Všeobecně platí, že již v raném věku pěstujeme zdravé stravovací zvyklosti dítěte. Kojit bychom tedy neměly ve spěchu a stresu. 

Obzvlášť v počátku, kdy se techniku maminky teprve učí, doporučuji spíše kojení v domácím, klidném prostředí. Časem už je možné 

kojit prakticky kdekoli. Samozřejmě, že je někdy nezbytné nakojit dítě i na úplném začátku v terénu, v čekárně u lékaře a podobně. 

Pokud je to však jen trochu možné, najděme si nějaké klidnější místo, kde nebudeme rušeni a dítě rozptýlené. 

Já jsem po šestinedělí kojila všechny své děti na veřejnosti a přišlo mi to zcela přirozené. Neměla jsem problém přiložit dítě v res-

tauraci, obchodě, nebo třeba v parku, na výletě. Používala jsem kojicí šátek, miminko tak mělo svůj klid a prostor a nerozptylovaly 

ho vnější podmínky. Když to bylo možné, používala jsem i kojicí koutky, zejména proto, abych si trochu odpočinula, zatímco se děti 

nakrmí. V kojicím koutku je také možnost zapojení síťových kabelů. To na delších cestách maminky většinou uvítají. Když jsem ale 

třeba v IKEA chtěla místo v koutku sedět u oběda s partnerem či kamarádkou, použila jsem jednoduše kojicí šátek a kojila bez 

omezení. V určitém věku ovšem některé děti začnou být zvídavé a neklidné, takže záleží na tom, jaké bude zrovna vaše děťátko.  

Znám mnoho maminek, které zhruba od čtvrtého měsíce věku musely krmit jen v soukromí, protože děti potřebovaly svůj klid. Moje 

děti se ale najedly i v rušnějším prostředí, takže jsem kojila příležitostně kdekoli bez problémů. Chvíle kojení v klidu doma jsem si ale 

opravdu užívala. 

Přestože úplně na začátku, když jsem se stala maminkou poprvé, to tak úplně nebylo. Tenkrát mi přišlo, že nedělám pomalu nic 

jiného. Vlastně mě to tehdy i „zdržovalo“. Byla jsem zvyklá hodně pracovat, být rychlá a výkonná. Kojení mě nutilo zpomalovat, a to 

mi zpočátku trochu vadilo. Postupně jsem ale přišla na to, že zpomalit je vlastně fajn. Že se nemusím pořád někam hnát, a můžu 

„jen“ v klidu sedět a nakrmit své dítě. Nic mi přitom neutíká, zato prožívám ty nejhezčí životní chvíle, o které by bylo škoda přijít, 

nebo si je krátit. S každým dalším mateřstvím jsem si kojení užívala víc a víc a časem jsem pochopila, že v nás naše děti probouzejí 
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právě ty ženské kvality, jako je trpělivost a zpomalení, které máme my ženy většinou v dnešní době mimořádně potlačené. Protože 

co si budeme povídat, dnešní doba je orientovaná spíš na tu rychlost a výkon. Ale o tom už v jiné knize .  
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4.2. Polohy ke kojení 

Co se týče správné polohy ke kojení, ta správná bude ta vaše. Důležité je, abyste si našla takovou polohu, která je pro vás nejvíce 

pohodlná a umožní vám co nejvíce relaxovat. Na začátku rozhoduje především způsob a průběh porodu. Maminky po císařském 

řezu preferují kojení vsedě a boční, fotbalové kojení. Po náročnějším porodu, kde žena utrpí větší porodní poranění, zase ocení spíše 

polohu vleže na boku, kde není namáhána oblast hráze. Je proto lepší vyzkoušet všechny polohy a poté zůstat nějaký čas u té, která 

vám bude aktuálně vyhovovat nejvíce. 

 

Polohy ke kojení zde nabízím vyfocené, tak abyste si je mohla dobře prohlédnout. Ke každé z nich přidávám krátký popis.  
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Poloha madony/klasická 

 

V klasické poloze matka sedí a dítě má na klíně. Miminko leží na předloktí (hlavička v ohbí lokte) a ruka miminka by měla být kolem 

pasu maminky, aby nebránila těsnému kontaktu. Je to velmi oblíbená poloha, i já jsem ji preferovala ve většině případů. Výhodou je, 

že se při ní můžete pohodlně opřít a dá se tak kojit takřka kdekoli. Vyhnula bych se jí pouze v případě velkého šití hráze po porodu, 

minimálně do doby úplného zhojení hráze. Můžete v takovém případě samozřejmě použít i nafukovací kruh, na který se posadíte, ale 

třeba u mě to nemělo velký efekt a kojila jsem první tři týdny po spontánním porodu raději vleže. Také prvních několik dní po 

císařském řezu bych volila jiné polohy.  
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Poloha tanečníka 

 

 

Podobně jako u klasické polohy maminka sedí a dítě má na klíně, jednou rukou podepírá prs, druhou hlavičku dítěte. Dítě musí mít 

možnost mírně zaklonit hlavičku, aby lépe koordinovalo dech, sání, pohyb čelistí a polykání. Spodní ručička dítěte by měla objímat 

hrudník maminky. Používá se u drobných a předčasně narozených dětí, později již není praktická a lépe je kojit v poloze klasické. 
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Horizontální poloha/poloha vleže 

 

Velmi oblíbená poloha po spontánních porodech a také v noci. V této poloze se s miminkem nemanipuluje snadno, takže se snáze učí 

poloha klasická, vsedě. Nicméně v případě většího šití je maminka ocení právě v prvních dnech po porodu. Maminka při této poloze 

leží na boku a miminko má vedle sebe tak, aby bylo ústy v úrovni bradavky. Doporučuji vypodložit si hlavu, aby šíjové svalstvo nebylo 

zbytečně v napětí. Hlava dítěte by měla být ve střední linii jeho trupu, v prodloužení páteře nebo v mírném záklonu, nikoli v před-

klonu. Nemělo by se při kojení stáčet na záda, proto je vhodné volnou rukou podepřít miminku záda, druhá ruka podpírá prs. 

První týdny po narození raději doporučuji maminkám, aby dítě kojily v noci vsedě, a to z důvodu eliminace rizika SIDS, později je 

ale již zcela bezpečná a maminka u ní může pohodlně pospávat.  
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Boční/fotbalová poloha 

 

 

V této poloze leží dítě na polštáři v úrovni prsu maminky, zatímco ona mu dlaní podpírá hlavičku. Nožičky směřují do podpaží, bříško 

opět otočené k mamince, v mírném sklonu. Má-li maminka větší prsy, je vhodné je podepřít volnou rukou. Takto je možné kojit 

například dvojčátka a také je to velmi oblíbená poloha po císařském řezu. Doporučuji ji také alespoň dvakrát, třikrát za den vystřídat 

s klasickou polohou v případě retence mlékovodu. Brada dítěte tak směřuje k postižené části prsu a retence se rychleji uvolní. 
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Vertikální/savčí poloha 

 

Tato poloha je vhodná u drobných nebo předčasně narozených dětí. Je to poloha, která nejvíce stimuluje sací reflex dítěte, a proto ji 

doporučuji taktéž u spavých miminek, například trpí-li žloutenkou, nebo u dětí s nižší porodní hmotností a hraniční zralostí. Dítě při 

ní „sedí“ obkročmo na stehnu maminky. Maminka jednou rukou podpírá hlavu a krk dítěte spolu s tělem dítěte. Druhou rukou drží 

prs.  
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Kojení dvojčat 

 

 

Je možné krmit obě děti současně a já to vřele doporučuji. U dvojčátek je více než jindy důležitá harmonizace režimu dětí a společné 

krmení tomu velmi pomůže. Nejlépe je kojit v bočním, fotbalovém držení, dále také při kojení do kříže (jedno dítě v klasické a druhé 

v boční poloze). Každé dítě může mít svůj prs, nebo je můžete při kojení střídat. Obecně doporučuji spíše vystřídání, protože vždy 

jeden z prsů bývá oblíbenější, se silnějším vypuzovacím reflexem. Ale znám i mnoho maminek, u nichž mělo každé miminko svůj prs 

a fungovalo to v pohodě, takže je to opravdu na vás. Rozhodujte se podle své mateřské intuice. Ta je vždy nejpřesnější . 
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4.3. Polohy k odříhávání 

 

 

Zhruba do čtvrtého až pátého měsíce věku je vhodné nechat miminko po kojení odříhnout. Miminko se zpočátku těžko zbavuje 

spolykaného vzduchu a může poté více ublinkávat i hodinu po jídle, nebo trpět intenzivnější baby kolikou. Po pátém měsíci věku, kdy 

pokročí v psychomotorickém vývoji, už se přebytečného vzduchu zbaví snáze, například při „pasení koníků“ v poloze na bříšku. 
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V porodnicích se často doporučuje poloha vertikální přes rameno, kterou já nedoporučuji vůbec. Je zde velké riziko blinkání a možné 

aspirace zvratků dítětem, na které tady maminka dobře nevidí. Poloha ve vyvýšeném klubíčku, která se také hodně doporučuje, mi 

zase nepřijde příliš efektivní. Ještě bych měla zmínit polohu v tygříku, ale při té děti často ještě více ublinkávají, takže například u dětí 

s refluxem ji nedoporučuji vůbec. 

Zato velmi doporučuji polohu na srdíčku. To je skutečně velmi účinná a bezpečná poloha. 

 

Navíc nabízí celou řadu dalších výhod 

✔ Maminka při ní minimálně manipuluje s miminkem, stačí, když si je z klasické kojící polohy jen mírně pootočí do vertikální 

polohy a opře se co nejhlouběji do polštářů, do polosedu. Takže se tak současně minimalizuje ublinkávání dítěte po jídle. 

✔ Miminko je vlastně v takové kontrolované poloze na bříšku, kde se mu pozitivně stimuluje trávicí trakt, takže lépe tráví. Když 

jsem pracovala na novorozenecké JIP, pokládaly jsme velmi nezralá miminka co nejčastěji na bříško, a to právě z důvodu lepšího 

trávení v této poloze. 

✔ Maminka může ještě po kojení pohodlně odpočívat, zatímco si užívá kontakt s miminkem tělo na tělo. 

✔ Hlavička dítěte směřuje k obličeji maminky, což stimuluje hormon oxytocin (hormon lásky) a hormon prolaktin (tvorba 

mléka), protože v oblasti fontanely se uvolňují feromony miminka, které tak zpětnou vazbou působí na hormonální systém rodiče 

(funguje to i u tatínků ). 

✔ Dítě je v této poloze velmi spokojené, cítí tlukot matčina srdce a její blízkost působí blahodárně na jeho emocionální vývoj. 

✔ Pozitivní emocionální vazba mezi maminkou a dítětem při kojení se tak ještě prohloubí. 
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✔ Tato poloha také velmi pomáhá při baby kolice (maminka tělem zahřívá miminku bříško a může mu snadno přidržet pokrčené 

nožičky k tělu, takže se tak plyny snáze uvolní). 

 

I přes veškerou snahu rodičů, ne všechny děti si vždy odříhnou. Některé děti odříhávají snáze, jiné hůře, nebo téměř vůbec.  

V případě, že si miminko neodříhne, položte je šetrně na bok, podložte mu tvářičku plínkou a zajistěte, aby se nepřetočilo na 

záda. To můžete učinit buď s pomocí peřinky, nebo polohovacích polštářků, případně můžete podložit zádíčka dítěte polštářkem (viz 

foto níže). 

 

Co se délky odříhávání týče, doporučuji ponechat dítěti čas na odříhnutí po každém nakojení zhruba deset, maximálně však dva-

cet minut. Dělejte tak vždy s přihlédnutím k vašim aktuálním časovým možnostem i denní době. V noci se tento čas pokuste 

minimalizovat. 

Pokud dítě po kojení dokrmujete, nechejte je odříhnout až po dokrmení, aby se zbytečně neprodlužoval celkový čas krmení. 

Jestli ještě po kojení a podání dokrmu stimulujete tvorbu mléka odstříkáváním, nechejte čas na odříhnutí též maximálně deset 

minut, abyste se k odsávání dostala co nejdříve a mohla do dvou hodin děťátko znovu přiložit k prsu. O stimulaci odstříkáváním si 

povíme více v kapitole o laktační krizi (kapitola č. 5.4.). 
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4.4. Jak poznám, že miminku mé mléko stačí 

 

 

Velmi častá otázka maminek, proto jsem ji sem zařadila do samostatné podkapitoly. 

Pokud dodržujete výše uvedená doporučení, kojíte v průměru šest až osmkrát během čtyřiadvaceti hodin, neomezujete délku 

kojení a z toho alespoň dvě kojení probíhají během noci, měla by být zajištěna dostatečná tvorba mléka. 

  

 



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         43 

 

Můžete se také ujistit, že splňujete následující kritéria: 

 dítě přibývá na váze, do třech týdnů nabylo porodní hmotnosti, 

 má dostatek pomočených plen za den (4-6/24h), 

 v prvních čtyřech týdnech se objevuje stolice několikrát za den, minimálně však jednou denně (zhruba po ukončení 

šestinedělí může stolice i několik dní chybět, podobně jako u dospělého), 

 je spokojené po nakrmení. 

 

Pokud nesplňujete některá kritéria, je vhodné zahájit opatření, která doporučuji v kapitole pojednávající o laktační krizi, případně se 

objednat na konzultaci ke zkušené laktační poradkyni. Pamatujte, že vždy existuje řešení . 

 

Každé mamince pro úspěšné kojení doporučuji dodržet ještě následující opatření: 

 

1. Přiložte dítě k prsu při jakékoli známce zájmu, hladu nebo nepohodlí 

 

2. Umístěte postýlku dítěte vedle své postele co nejblíže, tak, aby bylo snadné přenést dítě na postel ke krmení. Po ukončení 

šestinedělí je možné nechávat dítě spát u sebe v posteli (požívá se pro to dokonce termín v angličtině bedding-in). 

 

3. Co nejvíce zjednodušte noční krmení tím, že použijete slabé osvětlení a přebalíte dítě v pološeru skutečně jen tehdy, je-li to 

nezbytné. Krmení tak co nejméně naruší váš spánek. 
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4. Nechejte dítě co nejdéle sát z jednoho prsu. Dítěti, které je opakovaně přesouváno od jednoho prsu ke druhému, se může 

dostávat převážně předního, méně výživného mléka z obou prsů. 

 

5. Po přerušení krmení nabídněte dítěti opět tentýž prs, aby dítě dostalo i zadní mléko. 

 

6. Nabídněte druhý prs, odmítne-li dítě první. 

 

7. V začátcích kojení nabídněte prsy vždy střídavě při každém kojení. Má-li přesto dítě „oblíbenější'“ prs, není to problém. Je možné 

mít dostatek mléka i jen z jednoho prsu, nebo kojit při jednom kojení z obou prsů a při dalším kojení jen z jednoho (oblíbenějšího) 

prsu. I s tímto se ve své praxi mnohokrát setkávám. 

 

8. Nechejte dítě odpočinout s bradavkou v ústech. Dítě většinou přestane sát a nakonec se pustí bradavky samo. 

 

9. Nepřerušujte sání násilím, pokud to není nezbytně nutné. 

 

10. Pokud přerušujete sání, učiňte tak vždy s pomocí prstu vsunutého do koutku úst dítěte, tak aby se přisálo k prstu a bradavku 

uvolnilo. Teprve potom bradavku šetrně vyndejte z úst dítěte. Tím zabráníte poškození bradavky.  
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5. NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE A JEJICH ŘEŠENÍ 

Přestože je kojení přirozené, mohou se vyskytnout problémy, obzvlášť v začátcích. Každá komplikace jde řešit, jen je nejlepší vždy 

začít co nejdříve. Věřím, že včasné a přesné informace vám pomohou zvládnout i nenadálé situace snáze a s přehledem . 

 

5.1. Vstřel 

Jedná se o bolestivé nalití prsou se zvýšenou teplotou a zimnicí. Prsa jsou na pohmat tvrdá a může se současně objevit zarudnutí. 

Je to velmi častá situace, vyskytuje se kolem třetího dne po porodu. Ženám se většinou vytvoří hodně mateřského mléka, které 

několikadenní novorozenec ještě není schopen vypít v celém množství. Proto je třeba ještě po kojení prs do úlevy odstříkat. 

  

Řešení: Doporučuji prsy před kojením mírně nahřát. Někdy se děti hůře přisávají na bradavku, v takovém případě doporučuji uvolnit 

dvorec ručním odstříkáním menšího množství mléka ještě před přiložením dítěte. Po nakojení do úlevy odstříkat, nejlépe 

elektrickou odsávačkou. Z vlastní zkušenosti mohu poradit raději odsávačku než ruční odstříkávání, je to tak mnohem méně 

bolestivé a také rychlejší. 

Po vyprázdnění prsu je vhodné chladit a je možné i použít léky na snížení teploty, například Paralen. 

 

Tato komplikace zpravidla netrvá déle než jeden až tři dny a nevyžaduje další léčbu. Sama jsem vstřel měla po prvním i třetím  

porodu, a do druhého dne se u mě situace stabilizovala. 
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5.2. Mastitida 

Na rozdíl od bolestivého nalití prsou je mastitida neboli zánět mléčné žlázy již vážnější komplikací, vyžadující lékařské ošetření. 

Statisticky nejčastěji se vyskytuje kolem třetího týdne po porodu. Ale může se samozřejmě vyskytnout kdykoli během kojení, a ně-

kdy i opakovaně. Většinou postihuje jeden prs, vzácněji oba. Příčinou může být nedostatečná hygiena rukou v kombinaci s poraně-

ním bradavek v důsledku špatné techniky kojení. 

Dalším faktorem bývá oslabení a jiná infekce ženy. Znám ale i mnoho žen, které mastitida postihla bez ohledu na správnou techniku 

kojení i hygienická opatření. 

 

Zánět mléčné žlázy se projevuje nejčastěji bolestivým otokem jednoho prsu nebo jeho části (nejčastěji boční a spodní kvadrant 

prsu) se zarudnutím. Současně se přidávají zvýšená teplota nebo horečka se zimnicí, únavou až pocitem vyčerpání. Někdy mohou 

být přítomny i další chřipkové příznaky, jako je bolest hlavy, svalů a kloubů. 

 

Řešení: Vždy je nutné vyhledat lékařskou pomoc a se zahájením léčby neotálet. Na vyléčení se předepisují antibiotika, která jsou 

v souladu s pokračováním v kojení. Doporučuji kojit i z postiženého prsu, a pokud je přítomen hnis, pak postačí odstříkat před 

kojením malé množství mateřského mléka s příměsí hnisu stranou. Prs je nutné důkladně vyprazdňovat, aby nedocházelo k re-

tenci mléka. Před kojením opět doporučuji přiložení teplého obkladu podobně jako u vstřelu, mezi kojením naopak přikládat 

obklady studené. Z takzvaných babských rad je efektivní využití vychlazených tvarohových zábalů. Tato kombinace vždy účinně 

pomáhá s příznaky, ale samotnou příčinu bohužel neodstraní. Antibiotika je vždy potřeba dobrat, aby nedocházelo k opakování 

infekce. Je vhodné také zvýšit příjem tekutin a hodně odpočívat. V případě horečky (teplota nad 38ºC) je možné užívat paralen, a to 



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         47 

 

až třikrát denně (zhruba po šesti hodinách). Ve vzácných případech, zpravidla tam, kde se zánět včas neléčí, může dojít ke kom-

plikacím, jako je opouzdření zánětu ve tkáni. Potom je nezbytné chirurgické ošetření, někdy i punkce a incize. Proto, pokud se u vás 

objeví příznaky zánětu prsní žlázy, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V pozdních odpoledních nebo večerních hodinách, pří-

padně o víkendech, je možné využít pohotovostních služeb gynekologických oddělení. 

 

5.3. Ucpaný mlékovod 

K této situaci dochází v případě retence (zadržování) mléka v některém z mlékovodů. Projeví se bolestivým zduřením a někdy i za-

rudnutím části prsu, nejčastěji ve spodní a boční části. 

  

Řešení: Je vhodné při kojení napolohovat dítě tak, aby brada dítěte směřovala k postižené části prsu. Před kojením opět dopo-

ručuji prs nahřát a po kojení přiložit pro úlevu studený obklad. Během kojení je možné postiženou část prsu jemně masírovat 

konečky prstů krouživým pohybem, nebo použít tlakovou masáž. Pokud během kojení nedojde k vyprázdnění mlékovodu, pokra-

čujeme ještě odstříkáním, dokud není prs na pohmat měkký. Dojde-li jednou k této komplikaci, doporučuji maminkám kojicí pozice 

pravidelně střídat. Zpravidla postačí dvakrát denně vystřídat klasickou polohu s fotbalovou. 

 

5.4. Laktační krize 

Někdy se může stát, že tvorba mateřského mléka dočasně nepokrývá potřeby dítěte. Zejména v období tzv. růstového spurtu, kdy 

dítě povyroste rychleji než obvykle. Hypothalamo–hypofyzární systém, zodpovědný za proces „poptávky“ a „nabídky“ mléka, 
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potřebuje často minimálně dva dny i déle, než vyšší produkci mléka zajistí. Laktační krize může vzniknout i v důsledku snížení 

stimulace, při omezování kojení, nadužívání dudlíků a při stresu ženy (únava, nemoc). Také u spavých miminek s výskytem 

novorozenecké žloutenky a hraničně zralých a nedonošených dětí se vyskytuje častěji. 

Projeví se tak, že miminko je i po krmení plačtivé a hladové, dožaduje se prsu častěji a ani nakojení z obou prsů jej neutiší. Slabý 

vypuzovací reflex bývá doprovodným projevem laktační krize. 

  

Řešení: Je potřeba navýšit stimulaci častým přikládáním dítěte k prsu. Klidně i každé dvě hodiny a také začít dítě budit na krmení 

opět v noci, pokud již spinkalo bez probuzení větší část noci. Jak už jsem psala v úvodní lekci, v noci je aktivován hormon prolaktin, 

zodpovědný za tvorbu mléka, takže je důležité noční kojení nevynechávat. Doporučuji také vystřídat i oba prsy během kojení, a to 

klidně i několikrát. Pokud je miminko spavé a saje málo, je potřeba po nakojení a dokrmu ještě prsa stimulovat odsávačkou 

mateřského mléka. Zpočátku nic moc neodstříkáte, ale nám jde zejména o stimulaci a je třeba počítat s časovou rezervou, než 

mléčné žlázy zareagují. Může to trvat tři dny až týden, než krize odezní, a po tu dobu je třeba vytrvat v častém přikládání, odsávání 

a často i dokrmu po nakojení. Není třeba nechávat miminko hladovět, než se dostatečná tvorba mléka obnoví. V případě dokrmu 

můžete zvolit vlastní zamražené zásoby, nebo zvolit některou z řad umělé mléčné výživy. Na tyto účely mám ověřený Nutrilon HA, 

tedy hypoalergenní. Mléčná bílkovina je zde hydrolyzovaná, aby bylo mléko stravitelnější, a z toho důvodu má toto mléko typicky 

nahořklou chuť. Děti je většinou nepreferují tak, jako například Sunar. Sunar totiž obsahuje mimo jiné mléčný tuk, a tím je chuťově 

výraznější a lahodnější. Proto při dočasném dokrmování volím méně oblíbené a zároveň šetrnější mléko. Děti pak i nadále preferují 

spíše chuť mateřského mléka, které je chuťově neutrálnější a přirozeně sladké. 

Ať už zvolíte jakoukoli formu dorkmu, vždy platí, že přednost má nejprve nakrmení z prsu - a až poté dokrm! 
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Je důležité současně zajistit dostatečný příjem tekutin, alespoň tři litry za den. Podpůrné jsou čaje pro kojící maminky a také 

homeopatika Ricinus communis 5. Užívají se třikrát denně, nejlépe pět kuliček nechat rozpustit pod jazyk, s odstupem alespoň 

patnáct minut mezi jídly, nezapíjet. 

 

TIP!  Udělejte si čas jen pro sebe a miminko, a lehněte si spolu na den dva do postele i přes den. Ideálně tak, abyste byla svlečená do 

půli těla a miminko bylo jen v plence. Kontakt kůže na kůži je velmi stimulační. Také vůně maminky a miminka jsou důležitým stimu-

lačním prostředkem, který příznivě ovlivňuje laktogenezi (tvorbu mléka).  

Tulte se spolu pod peřinou a nechte pracovat přírodu za vás . Uvidíte, že za pár dní je po krizi! 

 

5.5. Růstový spurt 

Růstový spurt je označení pro období, kdy dochází k bouřlivému skokovému růstu. 

Váha i výška dítěte jednoduše najednou prudce vzrostou. Jedná se o fyziologickou záležitost, která však nastane během čtyřia-

dvaceti až osmačtyřiceti hodin. Obvykle se to stává sedmý až desátý den po narození, potom ve dvou až čtyřech týdnech, ve třetím, 

čtvrtém, šestém a desátém měsíci věku dítěte. Dále se opakuje v batolecím věku a pak i v období dospívání. U dívek nejčastěji kolem 

dvanáctého, u chlapců čtrnáctého roku. 

Projeví se obrovským apetitem, v kojeneckém věku může chtít dítě jíst i každou hodinu, a to i v noci. Pro kojící maminku je to velmi 

vyčerpávající, protože miminko najednou dokáže za dvacet čtyři hodin vypít i dvojnásobné množství mléka. A navíc bývá při 

krmení často netrpělivé, poplakává, a klidný spánek je také na pár dní zapovězen. 
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Řešení: v takovém případě vám nezbývá, než těch několik dní vydržet, až se situace vrátí k normálu. Časté kojení je opravdu 

nezbytné, takže krmte miminko, kdykoli si řekne a věřte, že to moc potřebuje. Také si nebojte říci o pomoc s domácností i péčí. 

Počítejte s tím, že dítě bude nevrlé a podrážděné. Pár dní před tím většinou více spinká, a potom ho hlad bude budit ze spaní. 

Naštěstí tento stav trvá obvykle jen krátce, zhruba dva až tři dny. Hodně miminko chovejte, mazlete se a odpočívejte, kdykoli je to 

jen chvilku možné. 

 

// Každý růstový spurt je zároveň důležitým milníkem. V tomto období se zvětšuje obvod hlavy a úměrně s tím rostou rozumové 

schopnosti. To znamená, že v rámci spurtu zvládnou děti záhy jednotlivé fáze vývoje – přetáčí se z bříška na záda a naopak, poprvé se 

posadí nebo udělají první krůčky. // 

 

5.6. Slabý vypuzovací reflex 

Příčinou slabého vypuzovacího reflexu je často stres, omezování frekvence a délky kojení a nadužívání dudlíků. Také onemocnění či 

únava ženy zde hrají významnou roli. 

Slabý vypuzovací reflex bývá doprovodným projevem laktační krize, a proto je třeba vždy včasného řešení příčiny! 
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Řešení: zvýšení frekvence kojení a zajištění dostatečného pitného režimu je základem. Současně doporučuji jemnou masáž prsní 

tkáně před a při kojení, někdy pomáhá i vytřásání prsou v předklonu, také kojit je celkově lepší v mírném předklonu. Po ústupu 

laktační krize se přirozený vypuzovací reflex znovu obnoví. 

 

5.7. Silný vypuzovací reflex 

Každá maminka má jinak silný vypuzovací reflex, a je to tak v pořádku. U silného vypuzovacího reflexu mléko často samovolně prudce 

vytéká hned po sundání podprsenky. Někdy to nemusí vůbec vadit. V případě, že nám ale miminko hodně ublinkává, může být 

příčinou právě to, že má maminka vypuzovací reflex zesílený. Miminku se tak uvolňuje při sání mléko velmi rychle a je už po pár 

minutách nasycené a často se potom přejí. Následně tedy více ublinkává a může se současně vyskytnout intenzivnější baby kolika. 

 

Řešení: odstříkat trochu mléka ještě před samotným přiložením dítěte k prsu a kojit spíše v záklonu. U některých dětí se osvědčuje 

přerušení krmení a odříhávání mezi jednotlivým přiložením k prsu, aby mělo možnost si odpočinout. 

 

5.8. Ragády bradavek 

Ragády vznikají jako důsledek špatné techniky kojení. Jsou to mikrotrhlinky na kůži bradavky, které se mohou stát vstupní bránou 

infekce prsu. Proto je důležité co nejdříve ovládnout techniku kojení a také zpočátku bradavky nenamáhat dlouhým sáním dítěte 
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hned po narození. Odřené bradavky jsou potom ke vzniku trhlin mnohem náchylnější. O bradavky je důležité dobře pečovat, pravi-

delně hydratovat, a když už ragády vzniknou, zahájit včasné léčení, aby se předešlo dalším komplikacím. 

 

Řešení: protože ragády jsou velice bolestivé, doporučuji analgetickou terapii a po kojení bradavku nechat volně větrat, kdykoli je to 

jen trochu možné. Velice účinné jsou hydrogelové polštářky, které se dávají na noc v kombinaci s léčivými mastmi. Velmi 

osvědčeným prostředkem je lanolin. Lanolin je ovčí tuk a pomáhá bradavku hojit a současně chrání před dalším poškozením. Pro 

běžnou profylaxi bradavek postačí Bepanten, ale na odřené či jinak poškozené bradavky doporučuji aplikovat lanolin po každém 

kojení. Když nemáme nic po ruce, například na výletě nebo na cestách, je možné také nechat zaschnout pár kapiček mleziva nebo 

mateřského mléka po kojení. Pokud je přítomen nažloutlý výpotek, je třeba ještě kombinovat s antibiotickými mastmi, jako je 

například Framykoin nebo Fucidin (obojí na lékařský předpis). 

Také vynechte používání jednorázových polštářků do podprsenky. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nebývají prodyšné; mnohem 

efektivnější je například přežehlený bavlněný kapesník. Osvědčilo se mi také nošení chráničů bradavek, které zároveň sbírají 

mateřské mléko. To pak můžete přelít do čisté nádoby a uchovat v lednici nebo zamrazit. O tom si blíže povíme v následující kapitole. 

 

! Je třeba počítat s tím, že přikládání je zejména na začátku přisátí velmi bolestivé. Některé maminky v takovém případě volí dočasné 

používání kojicích pomůcek, jako jsou například silikonové kloboučky. Já je doporučuji užívat jen v krajním případě, protože odvykání 

z kloboučků následně může být zbytečně zátěžovým obdobím! 
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5.9. Kvasinková infekce 

U ženy se kvasinková infekce prsu projeví zarudnutím dvorce s olupováním kůže, charakteristickým svěděním a pálením. Vyskytuje 

se nejvíce v parných letních dnech. Prevencí je větrání prsou a pečlivá hygiena. Vždy je důležité současně nechat prohlédnout 

miminku ústa dětským lékařem, zda nemá moučnivku neboli soor. Mnohdy totiž nakazí miminko maminku, nebo naopak. Soor se 

projevuje bělavými povláčky na sliznicích dutiny ústní, patře, jazyku i dásních. Povlak připomíná tvaroh nebo sražené mléko a zpo-

čátku jde ze sliznic setřít. V pokročilejším stádiu infekce už však pevně ulpívá na sliznici. Doprovodným jevem může být také 

nechutenství a větší spavost dítěte. 

  

Řešení: protiplísňové masti, časté mytí a dezinfekce rukou před i po kojení. Kvasinky vznikají v místě vlhké zapářky, a proto je velmi 

důležité nosit prodyšné, volnější oblečení z přírodních materiálů, nejlépe z bavlny. Pokud používáte jednorázové vložky do pod-

prsenky, vyměňte je po každém kojení, anebo ještě lépe, nepoužívejte je vůbec, a prsa nechávejte co nejvíce volně větrat. 

Léčbu je pak nutné provést u vás i vašeho miminka, jinak se bude infekce vracet. 

 

V případě moučnivky u dítěte se k léčbě používá 0,5-1% genciánová violeť, což je fialová tinktura. Dezinfikuje, je fungicidní i bak-

tericidní. Potírají se s ní bradavky, dvorce i sliznice dutiny ústní 4-5x denně. Tato tinktura je velmi účinná, ale opravdu hodně barví, 

takže počítejte s fialovým zbarvením tvářiček miminka a pečlivě chraňte textil, který nechcete mít zničený. Během léčby omezte 

přísun cukrů ve stravě u sebe i u dítěte. V případě, že po čtyřech až pěti dnech léčby nedojde k zlepšení stavu, je namístě vyhledat 

lékaře a poradit se o možnosti podání perorálních (ústy podávaných) antimykotických přípravků. 
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5.10. Novorozenecká žloutenka 

Po narození mají miminka mnoho červených krvinek ještě z fetoplacentárního oběhu (propojení krevního oběhu maminky a miminka 

v děloze pupeční šňůrou). Ty se následně rozpadají a vzniká tak žlučové barvivo neboli bilirubin. Nezralá játra novorozence často 

nedokážou nadbytečné množství bilirubinu z krve úplně odbourat, a proto se bilirubin hromadí v těle. Projeví se pak nažloutlým 

zbarvením kůže, někdy i očního bělma, a tmavší močí a stolicí. Takto postižené děti jsou spavé a na jídlo je musíme budit. Pokud 

množství bilirubinu v séru překročí kritické množství, hrozí již vážnější zdravotní komplikace, z toho důvodu je nutné včasné zahájení 

léčby. 

 

Řešení: Osvícení kůže tzv. modrým světlem u těžších případů novorozenecké žloutenky. Miminko je po tu dobu pod dohledem 

zdravotnického personálu na novorozeneckém oddělení, nasadí se mu speciální brýle a vystaví se nahé pod lampu. Každé tři hodiny 

je miminko odnášeno k mamince na pokoj na krmení a váží se množství vypitého mléka i u kojenců starších tří dnů, aby byl přehled, 

kolik vypilo. Tady je totiž riziko dehydratace, a proto zakládáme současně bilanční záznam dítěte (kolik vypije a vyčůrá/vykaká). Tuto 

dokumentaci si vedou sestry na novorozeneckém oddělení. To aby měly jistotu, že je v průběhu léčby dostatečně hydratované. Tato 

léčba modrým světlem trvá obvykle 24 hodin, někdy i déle. Před i po léčbě se provádí kontrolní odběry na množství bilirubinu v krvi; 

jakmile dostatečně klesne, je léčba ukončena. Miminko pak má ještě nějaký čas tmavší zbarvení moči i stolice. Nemusíte se 

znepokojovat, je to známkou vylučování bilirubinu. Ten se právě díky působení světla rozpadá na neškodné metabolity, které se močí 

a stolicí vylučují. 
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U slabší formy novorozenecké žloutenky, tzv. subicteru, postačí „slunění“ na denním světle. Jednoduše se miminko vysvlékne do 

plenky, můžete mu nasadit teplejší ponožky, nožky přikrýt dečkou a klidně dát i čepičku a rukavičky. Hlavně hrudníček musí být co 

nejvíce osvětlený a po třech hodinách obracíme také na bříško, aby se osvítila i co největší plocha zad. Hlavičku ale vždy polohujeme 

do stínu, na tu slunce nikdy nenecháváme svítit! Postýlku pod oknem, kde sluníme, tedy vždy posouváme tak, aby co nejvíce světla 

dopadalo na tělíčko, ale hlavička zůstává vždy ve stínu. 

Sluneční terapie je nejefektnější za slunného počasí, ale i denní světlo pomáhá snižovat žloutenku, takže vystavujeme děti k oknu za 

každého počasí. Optimální čas v zimních měsících je mezi 10 a 15 hodinou. V parných letních dnech zase dětem neoblékáme čepičku, 

rukavice ani ponožky. Nejlépe se děti sluní na vzdušné péřové peřince, a to celoročně. 

 

Pokud jsou děti u prsu líné a spavé, je to tím, že jsou vyčerpané a je třeba někdy i dokrmovat, když vypijí málo mléka. Současně je 

důležité nahradit stimulaci mléčné žlázy pravidelným odsáváním mateřského mléka vždy bezprostředně po nakojení a dokrmení 

dítěte. Předejdete tak laktační krizi. 

 

! Jakkoli je novorozenecká žloutenka fyziologickým jevem (přirozeně se vyskytujícím), dokáže velmi zkomplikovat začátky kojení. 

Proto se v případě jakýchkoli pochybností obraťte na zkušenou laktační poradkyni, ideálně se zdravotnickým vzděláním, která vám 

pomůže zvládnout náročnější situaci hned po příjezdu do domácího prostředí. Velmi doporučuji tuto službu využít, opravdu se vám 

tato investice vyplatí! 
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5.11. Nadměrné ublinkávání dítěte 

 

 

V naprosté většině případů je ublinkávání kojenců způsobeno gastroezofageálním refluxem. 

Nestrávené mléko se vrací ze žaludku do jícnu a dítě ho do půl hodiny po krmení zvrátí. Je to dáno tím, že žaludek miminka je ještě 

maličký a velmi rychle se přeplní. Proto se snadno stává, že část obsahu žaludku pronikne přes svěrač jícnu přímo do jícnu a pak do 

úst. Existuje i takzvaný tichý reflux, kdy část nestráveného mléka doputuje do jícnu nebo do úst, ale dítě ho znovu spolkne. Navenek 

tedy neblinká, ale pro miminko je to velmi nepříjemné – podobně, jako když nás dospělé pálí žáha. 

Děti s refluxem také často špatně sají, po krmení pláčou a prohýbají se v zádíčkách. Mohou se také potýkat s častým kašlem nebo 

záněty horních cest dýchacích. 

V kojeneckém věku je bohužel reflux zcela běžný, většinou při něm děti neublinknou více mléka než lžíci až dvě. Nejintenzivněji se 

reflux projevuje do věku čtyř měsíců, od šestého měsíce se začíná zmírňovat. Podle údajů National Digestive Diseases Information 

Clearinghouse se devadesát procent dětí zbaví refluxu úplně do prvních narozenin a jen u pěti procent potíže přetrvávají i po třetím 

roce věku dítěte. 

! Zpozornět bychom ale měly vždy, když dítě začne zvracet zelenou nebo žlutou tekutinu, nebo krev. Také v případě neprospívání 

dítěte, a když začne odmítat krmení. Pokud navíc miminko zvrací obloukovitě (při refluxu pouze ublinkává), je třeba lékařské 

vyšetření co nejčasněji od prvních příznaků! 
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V takovém případě může být reflux způsobený zdravotním problémem. Nejčastěji se jedná o intoleranci laktózy a refluxní nemoci 

jícnu. Může se ale jednat i o jiná onemocnění a vždy je potřeba včasné a důkladné vyšetření dítěte, někdy i s nutností krátké hospi-

talizace. 

 

Řešení: Protože u většiny zdravých dětí reflux vymizí, v naprosté většině případů postačí režimová opatření. V případě klasického 

refluxu je vhodné krmit dítě ve vzpřímené pozici, respektive se zvednutou hlavičkou. Při krmení vleže je totiž riziko ublinkávání 

daleko větší. Ve vzpřímené pozici by mělo být miminko ještě i dvacet minut po krmení. Proto doporučuji již zmíněnou polohu „na 

srdíčku“ Evy Kiedroňové. Můžete také zkusit miminko krmit častěji po kratší dobu, aby se mu žaludek příliš nepřeplňoval. Ne vždy 

však toto doporučení funguje. Pokud vaše dítě pije hltavě a hodně rychle, udělejte mu během krmení dvě až tři pauzy a zkuste ho při 

tom nechat odříhnout. 

Velmi efektní je používání Nutritonu. Je to speciální nutriční doplněk výživy, který se přimíchá před kojením do malého množství 

odstříkaného mléka, jež lze podat například lžičkou. Nutriton obsahuje vlákninu ze svatojánského chleba a tak zahustí obsah 

žaludku. Miminko pak ublinkává mnohem méně, nebo vůbec. Můžete také zkusit podat rýžový vývar, mnoho mých klientek s ním 

zaznamenalo dobrou zkušenost. Jestliže nekojíte, přejděte na AR mléka proti ublinkávání. 

Doporučuji také nechat miminko spinkat ve zvýšené poloze. Jestliže nemáte v postýlce polohovatelný rošt, podložte matraci 

například srolovaným ručníkem nebo dekou tak, aby hlavička dítěte byla o něco výše než nožičky. 
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5.12. Baby kolika 

Přestože se jedná o běžnou součást mladšího kojeneckého věku, uvádím ji zde jako komplikaci, protože právě v jejím důsledku 

mohou některé děti začít kojení bojkotovat. 

Baby kolika se zpravidla začne projevovat od třetího týdne po narození a může trvat až do poloviny čtvrtého měsíce věku dítěte. 

Některé faktory mohou průběh koliky velmi zhoršit, zejména pokud se žena nevyhne všem rizikovým potravinám.  

Ale i přes veškerá dietní opatření se kolika v různé intenzitě a intervalech zpravidla u dítěte vyskytne. Je tedy dobré vědět, jak v jejím 

případě postupovat. 

 

Řešení: dodržovat dietní opatření, vyhnout se všem nadýmavým potravinám a konvenčním mléčným výrobkům, jako je například 

mléko a smetana. Naopak zakysané mléčné výrobky obsahují probiotika, takže je vhodné je během kojení užívat. Pozor také na 

čokoládu a jiné sladkosti, ty opravdu hodně nadýmají. Maminka by měla v tomto období popíjet fenyklový čaj, odvar z kmínu je také 

velmi účinný. V lékárně je možné zakoupit pro děti kapičky na podporu střevní peristaltiky, například Saab simplex nebo Espumisan 

v kapkách. Je možné je užívat od jednoho měsíce věku dítěte. Tyto kapičky můžete i kombinovat s přírodními kapkami Baby calm. 

Baby calm má přírodní složení a zakoupit ho můžete rovněž v lékárně. Je možné dávat miminku tyto kapky i vícekrát denně. Mně 

osobně vyhovovalo také praktické kapátko. 

Dále je vhodné miminko přebalovat vždy před krmením a otočit je po přebalení na bříško a zpátky, případně bříško pomasírovat. 

Masáž je nutné provádět krouživým pohybem v oblasti pupku, vždy ve směru hodinových ručiček, abychom kopírovaly peristaltiku 

střeva (posun střevního obsahu). Pokud už se ale kolika vyskytla, miminko pláče a má zpevněnou břišní stěnu, masáž je prakticky 

k ničemu. V takovém případě doporučuji bříško nahřát (na trhu můžete zakoupit speciální polštářky k tomu určené, nebo si je nechat 
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ušít) a potom přidržet kolínka na bříšku a použít rektální rourku. Rourku zakoupíte v lékárně a je možné ji používat i každý den. 

Nemusíte se bát, že by miminko později samo nekakalo. Tyto obavy jsou zcela zbytečné. Osobně jsem rourku používala u všech svých 

dětí, když měly navečer silnou koliku. Spouštěla se jim vždy večer po koupání, a upřímně si neumím představit, že bych jim takto 

neulevila. Přes den jsem je pochovala, pocvičila s nimi, ale večer to bez ní opravdu nešlo.  

Před použitím rourku vždy zvlhčete a zasuňte opatrně do konečníku konec tak, jako byste miminku měřily teplotu. 

 

TIP! Pokud máte možnost využít pomoc partnera, určitě ho vyzvěte, ať se také zúčastní. Můžete stát u přebalovacího stolu oba, jeden 

může přidržovat rourku v konečníku a druhý masírovat bříško. Na masáž vždy použijte prohřátý olejíček a můžete použít i vhodnou 

aromaterapii. K těmto účelům je výborný fenyklový éterický olej v 1% ředění s bio rostlinným olejem (jedna lžíce rostlinného oleje, 

jedna kapka éterického oleje). Pokud ale miminko hodně pláče, pak bříško během rourkování nemasírujte; v takovém případě pouze 

přidržujte kolínka k bříšku, plyny se tak snáze uvolní, a navíc to miminku hodně uleví. Rourku nikdy nevysunujte z konečníku hned, 

jakmile odejdou první plyny. Je mnohem efektivnější, když vydržíte déle a věnujete tomu i několik minut. Nám to někdy trvalo i čtvrt 

hodiny, než se dětem skutečně ulevilo. 

Samozřejmě se vám během té doby stane, že rourku děti i několikrát vytlačí. Nenechte se tím rozhodit, natřete konec rourky 

olejíčkem nebo krémem na opruzeniny (my jsme používali Sudocrem, Bepanten, Rybilku…), a pokračujte. Můžete i zkontrolovat prsty 

bříško, je-li měkké, prohmatné, pak můžete již rourkování zanechat. Ale samozřejmě je toto možné jen v případě, že už miminko 

nepláče a bříško má uvolněné. Když se dětem uleví, většinou během rourkování plakat přestanou . 
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6. ODSTŘÍKÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA 

 

  

Tato kapitola je velmi důležitá. Pokud dlouhodobě kojíte, většinou se vyskytne situace, kdy je mateřské mléko potřeba odstříkat. 

Mnoho maminek se mě ptá, co potom mají s mateřským mlékem udělat. Vy už si tuto otázku klást nebudete, a navíc své zásoby ještě 

možná i využijete . 

 



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         61 

 

6.1. Odstříkávání mateřského mléka 

K odstříkávání mateřského mléka přistupujeme zpravidla v těchto případech: 

1) V případě, že se ženě tvoří více mléka, než dítě vypije (často kolem třetího dne po porodu, viz kapitola 5.1.). 

Prs je nutné po kojení uvolnit od přebytečného množství mléka, jinak hrozí retence (zadržování) přebytku mléka v mlékovodech, 

následně pak další komplikace. Tady to bez odstříkání mléka prostě vůbec nejde. 

 

2) Stejně tak naopak, když je mateřského mléka nedostatek a pokud je stimulace prsou dítětem nedostatečná, nebo úplně chybí, 

přičemž chceme nedostatku předejít. 

Taková situace často nastává u spavých dětí, které jsou například nedonošené či hraničně zralé, s nižší porodní hmotností, nebo 

když se vyskytne novorozenecká žloutenka. Často se tyto faktory navíc navzájem kombinují. 

U nedonošených dětí je první dny a někdy i týdny po porodu nemožné je vůbec přikládat k prsu, a tak je odsávání mnohdy jedinou 

možnou stimulací mléčných žláz a tím i prostředkem k udržení laktace. Když jsem začínala pracovat na Jednotce intenzivní péče pro 

nedonošené děti, viděla jsem, jak důležité je pravidelně a důsledně odstříkávat mateřské mléko, aby se tvořilo v takovém 

množství, v jakém děti aktuálně potřebují. Každé tři hodiny maminky přišly k inkubátorům, a pokud to bylo jen trochu možné, děti 

jsme jim na prsa přikládaly, ale potom ještě třeba i dvacet minut seděly na židli a odsávaly. Tehdy jsme ještě neměly možnost 

elektrických odsávaček na oddělení, a tak se používaly klasické, pístové. Manipulace s nimi byla náročná a odsávání se tak stávalo 

zdlouhavým procesem, který nebral konce. 
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I přes nelehké začátky tehdy ale maminky po několika týdnech odcházely domů plně kojící své děti. Tato zkušenost pro mě byla velmi 

důležitá v pozdější praxi laktační poradkyně a porodní asistentky v komunitní péči. Věděla jsem, že tělo vždy ví, co má dělat, a že kde 

je vůle, tam jsou i výsledky. 

 

3) Když chcete vytvořit zásoby mateřského mléka 

Například pokud plánujete návštěvu lékaře, cestu nebo pracovní schůzku bez dítěte a přejete si, aby miminko v době vaší nepří-

tomnosti bylo krmeno vaším mlékem. 

 

Jak přistoupit k odstříkávání mateřského mléka: 

o Pečlivě si umyjte ruce 

o V každém případě nejprve zkuste nabídnout prs dítěti, je-li to možné, teprve potom přistupte k odstříkávání. 

o V případě bolestivého nalití prsu je vhodné prs před ostříkáváním trochu nahřát (teplá sprcha, přiložení teplého obkladu - je 

jedno, jestli suché, nebo vlhké teplo). 

o Teprve potom přistupte k odstříkávání mléka. 

o Ruční odstříkávání je vhodné tam, kde potřebujeme například uvolnit dvorec u hodně nalitých prsou, kde to dítěti zne-

snadňuje přisátí. 

o V případě delšího a častějšího odsávání doporučuji využít odsávačku mateřského mléka. Odsávání je pak mnohem rychlejší, 

efektivnější a z mé vlastní zkušenosti mohu říci, že i šetrnější.  
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6.2. Jak vybrat odsávačku mateřského mléka 

 

 

Vždy záleží na tom, jestli chcete odsávat dlouhodobě, či nikoli. Na krátkodobé, nárazové odstříkání mateřského mléka vám udělá 

službu i manuální neboli ruční odsávačka. Ta je levnější než elektrická varianta. V případě dlouhodobější stimulace ale doporučuji 

odsávačku elektrickou, která veškerou práci udělá za vás. 
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Já jsem měla po prvním porodu čtvrtý den tak bolestivě nalitá prsa, až jsem je nedokázala ani ručně odstříkat. Dokonce ani ve sprše 

ne. 

Prsa byla horká a tvrdá jako kámen a já seděla na posteli a brečela. Když mi manžel dovezl z lékárny elektrickou odsávačku, přišla 

neskutečná úleva. Za deset minut jsem odstříkala všechno přebytečné mléko a nemusela jsem se ani moc namáhat. Od té doby 

nedám dopustit na elektrické odsávačky mateřského mléka. Vím, pořizovací cena je sice vyšší, ale dle mého názoru je váš čas a kom-

fort alespoň v prvních dnech a týdnech po porodu naprostou prioritou. 

 

Uvádím zde přesto i ruční odsávačky pro případ, že se budete chtít třeba vybavit do porodnice na jistotu, ale nebudete chtít zpo-

čátku moc investovat předem. Přeci jen určité procento z vás odsávačku nakonec potřebovat nebude. A je mnoho možností, od 

půjčování odsávaček až po rychlý nákup na jakémkoli e-shopu . Ve své praxi maminkám elektrické odsávačky také pronajímám, 

protože je to mnohem ekonomičtější (a také bezpochyby ekologičtější) varianta a je o tuto službu velká poptávka. Aktuálně 

pronajímám odsávačky švýcarské značky ARDO, protože jsem spokojená s kvalitou, a navíc jsou cenově dostupné. 

Udělala jsem pro vás ještě průzkum trhu a uvádím dalších deset odsávaček s internetovými odkazy níže, tak můžete mrknout pro 

inspiraci .  
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Základní rozdělení odsávaček mateřského mléka: 

 

➔ Jednofázové odsávačky 

Umožňují regulaci vakua, které se stará o odsávání mléka. Je možné odsávání nastavit tak, abyste se cítila co nejpohodlněji. Hodí se 

pro maminky, které nemají problém s tvorbou mléka. 

 

➔ Dvoufázové odsávačky 

Jsou vhodnější tam, kde je třeba po porodu rozběhnout laktaci a stimulovat produkci mléka. Jsou šetrné k bradavkám a prsní tkáni. 

Navíc dokážou napodobit způsob kojení miminka, odsávání probíhá ve dvou fázích. Ve stimulační fázi miminko začíná sát, ale mléko 

zatím neteče, prs se teprve připravuje. Následně během laktační fáze již probíhá samotné kojení, v tomto případě odsávání, kdy již 

vytéká mléko z prsu. 

 

Dále odsávačky dělíme na: 

➔ Ruční odsávačky mateřského mléka 

Jsou vhodné především pro maminky, které potřebují jen občas ulevit přeplněným prsům. Odsávání se provádí rukou (pomocí páčky, 

pístu, balonku). Při častém použití to už bývá náročnější, a proto se hodí spíše jen pro občasné využití. Jsou výhodnější z hlediska 

pořizovací ceny a také lehčí a skladnější. 
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Odsávačka Amaryll ARDO (ardomedical.com, prsniodsavacky.cz) 

Ergonomická rukojeť je navržena tak, aby vyhovovala jak pravačkám, tak levačkám či maminkám s malou rukou. Masážní vložka 

OptiFlow zajišťuje aktivní masáž prsní tkáně. Obsahuje několik velikostí prsních nástavců, takže si každá žena najde svou velikost.  

S touto odsávačkou mám velmi dobrou osobní zkušenost. 

Cena 1451 Kč 

 

Odsávačka Chicco Well-Being (babiez.cz) 

Je to praktická ruční odsávačka, na které mě zaujal kompaktní design. Navíc je tu příjemný poměr kvality a ceny. Dále maximálně 

snadná údržba a čištění, snadno ji také složíte a vezmete kamkoli s sebou. 

Extra měkký silikon a speciální textura odsávačky navíc zajišťují jemný kontakt s kůží prsu. 

Cena 799 Kč 

 

Odsávačka Avent Natural (babiez.cz) 

Skládá se z několika málo dílů, jednoduše se sestavuje i čistí. Díky měkké masážní vložce, která stimuluje tok mléka, můžete při 

odsávání sedět bez předklánění. Součástí balení je láhev (125 ml) s dudlíkem, cestovní pouzdro a těsnící víčko. Při nákupu odsávaček 

Philips Avent navíc platí garance vrácení peněz do 100 dní. 

Cena 792 Kč 

Odsávačka Zopa Basic (zopadesign.com, funbaby.cz) 
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Výhodou je kompaktní tvar a lehká konstrukce. Při odsávání můžete ocenit inovativní a extra měkkou vložku ZOPA 3D, která dokonale 

napodobuje přirozené sání dítěte a rozděluje samotný průběh odsávání na tři části: jemná masáž, stisk a samotné sání. Celý proces 

je vysoce efektivní a pro vás zároveň maximálně příjemný. Součástí balení je také praktický držák na lahvičku, lahvička, měkká savička 

a redukce na lahvičku s úzkým hrdlem. Odsávačka je navíc kompatibilní s lahvičkami značky Avent, jednoduše se udržuje a čistí. 

Rukojeť je vyrobena ze silikonu, takže se dobře drží a neklouže. 

Cena 690 Kč 

 

➔ Elektrické odsávačky mateřského mléka 

Tady je výhodou efektivita a rychlost. Pořizovací cena bývá vyšší, ale jak už jsem uvedla na začátku kapitoly, dají se i pronajmout. 

Doporučuji si pořídit, zejména pokud je nutné častější a dlouhodobější odsávání. 

 

Odsávačka Calypso ARDO (ardomedical.com, prsniodsavacky.cz) 

Tato odsávačka je velmi oblíbená jak v nemocnicích, tak v domácnostech. Sama jsem ji během kojení používala a také je pronajímám. 

Odsávačka je při odsávání velmi tichá, takže vám umožňuje věnovat se během odsávání i jiným činnostem, například telefonování. 

Je jemná a zároveň výkonná, moderní atraktivní vzhled je bonusem. Navíc, pokud pořídíte dvě odsávací sady, můžete odsávat obě 

prsa najednou, což vám ušetří spoustu času. Mléko je tak možné odsát za 10-15 minut. To je výhoda pro maminky, které odsávají 

delší čas, například v případě předčasně narozeného miminka, nebo když brzy po porodu pracují. 

Cena Calypso 4235 Kč, s dvojí odsávací sadou Calypso Double Plus 6171 Kč 
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Odsávačka Medela Swing (malvik.cz) 

Dvoufázové odsávání věrně napodobuje sací rytmus miminka, má stylový design a praktické doplňky. Starter set 1 obsahuje řadu 

produktů pro začátky kojení a nelze ho koupit samostatně. Například lahvička, vzorek hojivé masti Purelanu, čtyři sáčky na uchová-

vání mateřského mléka a sáček k dezinfekci v mikrovlnné troubě. 

Cena 4798 Kč 

 

Odsávačka Yoomi Breast Pump (babypoint.cz) 

Dvoufázová elektrická odsávačka nabízí tři způsoby použití: manuální, při napájení ze sítě, nebo baterie. Veškeré funkce ovládáte 

snadno jedním dotykem. Objímka je z měkkého silikonu pro jemné uvolnění mléka a váš komfort. Bonusem této odsávací sady je 

devět rychlostních úrovní sání a velmi tichý provoz pro diskrétní používání. 

Cena 2620 Kč 

 

Odsávačka Avent Natural elektrická (babiez.cz) 

Balení obsahuje elektrickou odsávačku mléka se zásobníkem (125 ml), kojeneckou láhev Avent natural (260 ml) s extra měkkým 

dudlíkem s pomalým průtokem a hřejivou masážní vložku ke stimulaci toku mléka. Dále deset kusů VIA pohárků i s víčkem (obsah 

180 ml) k uskladnění mateřského mléka, dva kusy adaptérů pro Via pohárky a dva kusy jednorázových prsních vložek. Výhodou této 

odsávací sady je tichý motor pro maximální diskrétnost, jemná stimulace a tři programy odsávání. 

Cena 2879 Kč 

 



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         69 

 

Odsávačka Lovi Expert (lovibaby.com, malvik.cz) 

I tato odsávačka je dvoufázová, navíc je vybavena malým pohodlným kufříkem a i díky integrované baterii si ji můžete pohodlně 

vzít všude s sebou. Krom toho si ji v případě potřeby pohodlně přestavíte na manuální. Je tichá a velmi komfortní. 

Cena 3590 Kč 

 

Odsávačka Zopa Comfy Pro (zopadesign.com, funbaby.cz) 

Samotné odsávání probíhá ve třech fázích: masáži, stisku a sání. Díky tomu dosahuje maximální efektivity a zároveň předchází 

nepříjemným pocitům, které může někdy odsávání způsobit. U každého režimu můžete regulovat sílu podtlaku v devíti stupních a 

nastavit tak hodnotu, která vám vyhovuje. Motorovou jednotku lze napájet jak pomocí baterie, tak kabelem s přípojkou micro-USB. 

Cena 1490 Kč 

 

Odsávačka BABY BBP 1010 (shop.malewo.cz, malvik.cz) 

I tato odsávačka využívá technologii 3v1 umožňující masáž, stisknutí a sání současně. Na výběr je devět rychlostních úrovní. 

Ovládací jednotka má tichý chod, je lehká a snadno se ovládá. Díky možnosti provozu na síťový adaptér nebo baterie se uplatní  

doma i na cestách. Savička přiložené lahvičky navíc věrně napodobuje prs, takže miminko lze nakrmit mateřským mlékem i tehdy, 

když kojení není možné. 

Cena 2999 Kč 
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6.3. Jak uchovávat mateřské mléko 
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Čerstvě odstříkané mateřské mléko doporučuji přelít do čisté, uzavíratelné nádoby, nebo sáčku určeného k uchovávání mateřského 

mléka. Tyto speciální sáčky můžete zakoupit od všech značek, které vyrábí kojicí pomůcky. Také řada běžných obchodních řetězců 

tyto produkty nabízí. Já ty své například koupila v Tescu a udělaly mi dobrou službu. 

Sáčky na uchovávání jsou velmi praktické, už proto, že se v nich mléko lépe skladuje a ušetří vám v mrazáku i lednici spoustu místa. 

Když potom dojde na ohřev mléka, jednoduše mléko v nich i ohřejete a potom už jen přelijete do lahvičky. 

 

V lednici mléko můžete sbírat až 24 hodin. Pokud například odstříkáte po každém kojení zpočátku jen pár mililitrů, můžete po 

každém kojení jednotlivé dávky slévat i do jednoho sáčku. Větší objem potom doporučuji zamrazit. 

V mrazáku je doporučená doba expirace tři měsíce. Nezapomeňte tedy sáčky čitelně označit, než je zamrazíte . 

Rozmrazovat potom můžete rovnou v sáčku. Pokud víte, že na následující den plánujete přenechat krmení blízké osobě, můžete 

vyndat sáček se zmraženým mlékem do lednice už večer před spaním. Ráno pak mléko jen ohřejete v teplé vodní lázni. Nebo může 

nastat situace, kdy potřebujete dokrmit ihned, například během růstového spurtu/laktační krize. Pak je možné sáček rovnou z mra-

záku ohřát v hrnci s horkou vodou. 

Ať už zvolíte jakýkoli ze způsob rozmrazování, především mléko rovnou spotřebujte. Co miminko nevypije, rovnou vylijte. Jednou 

rozmražené mléko už potom v lednici neskladujeme, ani znovu nepodáváme. 
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6.4. Jak dokrmovat 

Samozřejmě nejlepší je, když dokrmovat vůbec nemusíme. Někdy ale nastanou situace, kdy je dokrm dočasně nezbytný. Pokud 

dokrmujete v kojeneckém věku (tzn. od ukončeného prvního měsíce), můžete krmit savičkou neboli láhví s dudlíkem. Dnes už jsou 

na trhu speciální protikolikové láhve a dudlíky. Pokud není problém s technikou kojení před dokrmem, savička nic nezmění a nemu-

síte se obávat. Já jsem používala u nejstaršího syna lahvičku avent, ale s nejmladším jsem si oblíbila ty od Suavinexu. Velmi dobré 

zkušenosti zaznamenává mnoho mých klientek také se speciální protikolikovou lahvičkou od Medely (www.medela.cz). 

 

V novorozeneckém věku však doporučuji raději alternativní formy dokrmu. Nejlépe stříkačkou. Do úst miminka vložíte prst, tak aby 

se přisálo, a potom druhou rukou vložíte do koutku úst stříkačku s mlékem a jemně vstřikujete do úst. Dítě saje váš prst, podobně 

jako bradavku, a někdy vytváří tak silný podtlak, že píst stříkačky tahá samo. Doporučuji pro tyto účely pořídit velkou, dvacetimili-

litrovou stříkačku. 

 

Také je velmi efektní kojení pomocí suplementoru. Jednoduše miminko přiložíte k prsu a do koutku úst mu vložíte sondičku, kterou 

mu přitéká mléko ze zásobníku zavěšeného kolem vašeho krku. Vím, že to zní trochu komplikovaně, ale je to opravdu skvělá vychy-

távka a u řady spavých a nedonošených dětí jsme tak využily současně dokrm i stimulaci bradavek pro tvorbu mléka. Tyto speciální 

sáčky se sondou vyrábí například Medela. Najdete na www.medela.cz (medela suplementor). 

Existují ještě i jiné způsoby dokrmování, například lžičkou nebo kádinkou, ale já tyto metody neshledávám ve své praxi efektivní a tak 

vám je nedoporučím. 

 

http://www.avent.cz/
file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/www.medela.cz
file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/www.medela.cz
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TIP! Pokud budete dokrmovat dočasně, například během vaší plánované nepřítomnosti, doporučuji tak učinit raději až po 

šestinedělí, je-li to možné. Je vhodné savičku vyzkoušet předem, abyste vy ani pečující osoba neměly stres, pokud bude miminko 

láhev odmítat. Můj nejstarší syn lahvičku úspěšně bojkotoval během mé svatby, kdy ho na půl dne hlídala sestřička z novoro-

zeneckého oddělení. Musela jsem tehdy přijet rovnou z kostela nakojit, protože jinak než z prsu si mléko tehdy nevzal . Naopak, 

mladší dvě děti neměly s dočasným dokrmením v době mé nepřítomnosti problém, ale i u nich jsem vyzkoušela předem, která 

savička jim bude vyhovovat.  
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7. ŽIVOTOSPRÁVA KOJÍCÍ MAMINKY 

Kojení je poměrně náročným životním obdobím, proto si žena, víc než kdy jindy, zaslouží dbát i o své zdraví a pohodu, podobně jako 

v těhotenství. Vaše tělo nadále živí ještě jednoho človíčka, takže si opravdu dopřávejte to nejlepší. V souvislosti se životosprávou 

nejprve přiblížím problematiku šestinedělí, potom ještě společně nahlédneme do stravování. 

 

7.1. Šestinedělí, zapomenutá svátost 
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Šestinedělí je velmi náročné období, kdy se tělo maminky zotavuje po porodu, ale i po celém těhotenství. 

Rozdělujeme ho na rané a pozdní. 

 

Rané šestinedělí začíná porodem dítěte a končí prvním týdnem po porodu.   

Tady se odehrává nejvíce tělesných změn po porodu. 

Zavinuje se děloha, po porodu se nachází zhruba dva prsty pod pupkem, za tři dny je ještě hmatná, do desátého dne po porodu je už 

zavinutá v malé pánvi. Právě kojení díky hormonu oxytocinu napomáhá rychlejšímu zavinování dělohy a minimalizuje krevní ztráty 

po porodu, čímž snižuje vznik anémie (chudokrevnosti). Prvních několik dní po porodu si po každém kojení dojděte do sprchy, 

během kojení budete totiž pravděpodobně více krvácet. 

První týden po porodu odchází hodně tmavě červené krve, podobně jako během silnější menstruace. Je důležité často se sprchovat, 

a pokud jste byly šité, pečovat o porodní poranění. Stehy se většinou do týdne až deseti dní vstřebají, nebo vypadají, ale je 

důležité ránu udržovat v čistotě a také větrat. Vložky měníme vždy po použití toalety a důkladně si umyjeme ruce vždy, než 

začneme kojit. Mohly bychom jinak některé bakterie přenést na bradavky a ty potom způsobují záněty, obzvlášť pokud jsou 

bradavky odřené nebo poraněné. Na vložku můžeme dvakrát za den nakapat šest kapek levandule, jako prevenci před infekcí. 

Levandule má totiž antiseptické a hojivé účinky. Nepoužíváme ji ale tam, kde byly během porodu větší krevní ztráty, protože 

snižuje tlak. Je také důležité použít opravdu kvalitní éterický olej, nejlépe v bio kvalitě. Já používám ty od Ellinoru: www.ellinor.cz 

Po týdnu se krvácení zmírňuje a můžete zaznamenat přítomnost tkání na vložkách. Odborně se nazývají lochia v latině, nebo česky 

očistky. Jedná se o odumřelou tkáň, která se odlučuje z místa v děloze, kde byla během těhotenství přirostlá placenta. Kolem 

třetího týdne po porodu už odcházejí jen bílé hleny a špinění. Očistky by neměly zapáchat! V případě, že zapáchat začnou, 

file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/www.ellinor.cz
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okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Někdy se totiž průběh šestinedělí může zkomplikovat, děloha se v místě odloučení placenty 

zanítí, a potom je včasné léčení pro vaše zdraví velmi důležité. 

 

Mezi kardiovaskulární změny po porodu patří také snížení tepové frekvence srdce. Současně se snižuje objem krevní plazmy. 

Protože v těhotenství dochází k hemodiluci (mírnému naředění krevních elementů), po porodu naopak máme přechodně více 

krvinek i krevních destiček. Proto je rané šestinedělí primárně tzv. protrombofilní stav. To znamená, že je zde větší riziko vzniku 

tromboembolické nemoci. Z toho důvodu se po operativním porodu, kdy žena je 24 hod. na lůžku bez pohybu, aplikují preventivně 

léky proti srážení krve. Pokud je žena po spontánním porodu, doporučuji vstávat za šest až osm hodin po porodu. Může jít třeba jen 

o krátkou cestu do sprchy a zpět.  

Jde o to rozproudit krevní oběh, aby se netvořily krevní sraženiny. Je také důležité hodně pít, a samozřejmě odpočívat. 

 

Během dvou dnů po porodu se také snižuje glomerulární filtrace, a to až o šedesát navýšených procent během těhotenství. Můžete 

častěji chodit na toaletu i pár dní po porodu, stejně jako v těhotenství, protože máme namáhané pánevní dno a chvíli většině z nás 

trvá, než se funkce ledvin vrátí do normálu. 

 

Vlivem odloučení placenty klesá hladina progesteronu v krvi, což se typicky projevuje nejčastěji kolem třetího dne po porodu plač-

tivostí a smutkem neboli poporodním blues. Tento stav je zcela fyziologický a přechodný, do týdne většinou odezní. 

Pokud ale po týdnu, dvou přetrvává špatná nálada, přidá se nechutenství, deprese, nespavost a úzkost, neprodleně vyhledejte 

lékařskou pomoc. Může se také jednat o skutečnou poporodní depresi, a tu je třeba přeléčit. Touto nemocí trpí po porodu mnoho  
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žen (záměrně zde neuvádím statistiku) a naštěstí už o ní veřejně promluvily i známé osobnosti, které tato nemoc postihla. Dnes už 

poporodní deprese není tabu, takže pokud u sebe objevíte příznaky, nebo si jen nebudete jistá, neodkládejte návštěvu lékaře. 

Včasná léčba je tady také zásadní. 

Rané šestinedělí je obdobím dynamických změn a je dobré dopředu počítat s tím, že tělu chvíli trvá, než se po těhotenství a porodu 

vrátí do původní kondice. 

 

Pozdní šestinedělí je období od týdne do šesti týdnů po porodu. 

Tady je důležité především nadále co nejvíce odpočívat. Nejdynamičtější změny má tělo za sebou, ale žena je stále ještě oslabená, 

proto je riziko nejrůznějších infekcí vysoké. Dříve ženy striktně odpočívaly celých šest neděl, to období našim předkům bylo svaté. 

Rčení, že dříve ženy porodily na poli, bylo možná v některých případech pravdivé, ale rozhodně potom žena nepokračovala v práci. 

Šestinedělka poté ulehla v posteli, v mnoha světnicích se postel oddělovala zástěnou, aby žena byla izolovaná a v klidu. Myslím, že 

jako protiinfekční opatření to bylo skvělé a naši předkové věděli, co dělají. 

Novopečená maminka potom jen ležela, pospávala, kojila. Staraly se o ní buď ženy z rodiny, nebo jiné blízké ženy z komunity. 

Pokud žena neměla matku, tety a jiné rodinné příslušníky nablízku, pečovaly o ní ženy z vesnice, které se střídaly ve vaření, pečení 

i úklidu. Bylo to tak samozřejmé, že si ženy v této náročné době poskytly pomoc, že pořád nerozumím tomu, proč to dnes v naší 

společnosti tolik chybí. V generaci našich praprarodičů to ještě bylo v pořádku, ale prababička to už babičce patrně nepředala. 

Příčinou asi bude první a druhá světová válka, kdy vymřelo mnoho mužů a tím pádem došlo k depolarizaci. Ženy musely za muže 

převzít otěže a část mužské energie, která jim úplně nepatřila. Ruku v ruce s tím se začalo vytrácet plné ženství v naší společnosti. 
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Další ránu tradicím zasadil v našich zemích komunismus a kolektivizace. Ženám byly v půlroce odebírány děti do jeslí, takže dlouho 

nekojily a musely se rychle zařazovat do pracovního procesu. Nutno dodat, že kapitalismus v tomhle ohledu není o nic lepší. Další 

faktor je patrně i medicínský pokrok, kdy antibiotika vyřešila mnoho infekcí a ženy se tak přestaly ještě více šetřit. 

 

V dnešní velmi uspěchané době je žena na lůžku možná pár dní a následně chvátá, aby byla výkonná jako dříve. Zpravidla si běžně 

nedopřejeme ani klid během menstruace, která trvá pár dní, natož celých šest týdnů. Jenomže následky, které si potom neseme, za 

to opravdu nestojí. Bohužel jen malé procento žen ví, že za mnoho problémů s pánevním dnem může právě nevyležené šestinedělí. 

Všechny ty operace kolem menopauzy by možná ani nemusely být, kdyby si naše maminky dopřály vyležet toto posvátné období. 

Proto vám radím, abyste to vy udělaly jinak. Dnes už jsme o něco moudřejší a můžeme se posouvat a měnit věci k lepšímu. Udělejme 

to pro sebe i pro naše dcery. 

Když ne šest neděl, tak alespoň tři týdny jen odpočívejte. Spěte, kdykoli to jen trochu jde, a nechte o sebe pečovat. Navařte si do 

mrazáku zásoby a vyčleňte z rodinného rozpočtu prostředky na to, abyste alespoň měsíc doma vůbec nevařily. Na úklid si někoho 

výjimečně najměte a nezdráhejte se požádat také svého muže. Vysvětlete mu proč a trvejte na tom, že po porodu budete několik 

týdnů „mimo běžný provoz“. 

 

Má první zkušenost byla taková, že jsem na sebe tehdy také hodně spěchala. I přesto, že můj porod byl velmi náročný, za několik dní 

jsem chtěla fungovat tak jako dřív. Neobešlo se to za pár dní bez vyčerpání a proplakaných hodin. 
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Po druhém porodu jsem na sebe v porodnici byla o něco opatrnější. Ale doma jsem hned naskočila do své běžné rutiny, čímž se mi 

tělo odměnilo zánětem jizvy tři týdny po porodu. Tlak na výkon nám ženám nedělá dobře v žádné situaci, natož po porodu. To jsem 

tehdy ovšem ještě moc nevěděla, a tak jsem opakovaně zkoušela limity svého mladého těla. 

 

K poslednímu porodu jsem šla za několik let již vzdělanější a zkušená, navíc to byl nejnáročnější porodní příběh, takže jsem tři týdny 

ležet i musela, protože to jinak ani nešlo. Musela jsem tři týdny odležet v nemocnici, a ještě k tomu byla vyhlášena chřipková epi-

demie. Takže skoro žádné návštěvy, jen mého muže za mnou pouštěli, protože náš poporodní průběh byl opravdu dramatický a ležela 

jsem tam asi nejdéle v historii . 

Každopádně tehdy jsem prožívala velké AHA momenty! Takový klid a ticho na pokojích i na chodbách, jaké jsem předtím nikde 

nezažila. Opravdu jsem mohla jen ležet, kojit, jíst a spát. Mé tělo se konečně mohlo v klidu zotavovat. 

A tam jsem pochopila, že šestinedělí v klidu je naprostý základ. Dodnes se mi vybavují ty klidné a láskyplné momenty, kdy jsem 

jen ležela a chovala si Tobiáška, mazlila se s ním u kojení a prostě jen tak byla. Dny poklidně plynuly a já načerpávala. Kdybych šla 

jako předtím z návštěvy do návštěvy, nebylo by to takové. 

 

Samozřejmě, že pokud bude váš porod fyziologický a budete se cítit dobře, nemusíte ležet tři týdny v nemocnici. Ale opravdu byste 

si měly určit jako prioritu sebe a sžívání se s vaším miminkem. Být hodně doma a procházky klidně i tři týdny úplně vynechat. 

Také návštěvy omezit na nezbytné minimum. Protože když ostatní vstupují do našeho energetického pole, má to na nás určitý vliv. 

Během hojení těla po porodu by naše energetické pole mělo být co nejméně zatěžované. Proto moc doporučuji, abyste všem kama-
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rádkám a známým oznámily předem, že budete minimálně měsíc jen doma, a moc rády je uvidíte později. Klidně jim i dejte před-

běžný termín návštěvy, ať se mohou těšit také. No a samozřejmě to pak můžete kdykoli změnit, uvidíte, jak se budete cítit. 

 

Jediné cvičení, které doporučuji během šestinedělí absolvovat, je posilování svalů pánevního dna. Můžete je posilovat i vleže. 

Začínáme zhruba třetí den po porodu třikrát denně pět stažení a uvolnění. Cvičí se tak, jako kdybyste chtěly přerušit proud moči. 

Ale v žádném případě to necvičte během močení, je tady potom velké riziko infekce močových cest. Po stažení je důležité uvolnění 

pánevního dna. To znamená, že povolíte bříško, jako kdybyste chtěly uvolnit střevní plyny. Po stažení musí vždy následovat uvolnění 

pánevního dna. U cvičení nespěchejte, provádějte je pomalu a důkladně. Každý cvik důkladně prodýchejte. 

Po prvním týdnu zvyšujeme frekvenci cvičení na deset stažení a uvolnění pětkrát denně. Zpočátku se vám to může zdát hodně, ale 

věřte, že když toto cvičení pravidelně začleníte do všedních dní, brzy o něm už ani nebudete přemýšlet a stane se přirozenou součástí 

vaší rutiny. Prospíváte tím vašemu tělu, a to je moc důležité, protože po tom velkém výkonu si to opravdu zaslouží. 

Na konci šestinedělí absolvujete lékařskou prohlídku, kde lékař v zrcadlech zkontroluje zhojení porodního poranění. Můžete se 

rovnou domluvit na předepsání vhodné antikoncepce, protože kojení v žádném případě antikoncepce není. Menstruace se může 

dostavit hned po šestinedělí, nebo i dva roky chybět. Je to velmi individuální, a i když menstruovat nějaký čas nebudete, určitě na to 

není vhodné spoléhat. 

 

Konec šestinedělí doporučuji zakončit rituálem zavírání kostí. 
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Je to velmi starý rituál. Žena se nejprve vykoupe, udělá si peeling mořskou solí a potom rituálně namasíruje éterickými oleji, které 

napomáhají čištění. Já těmito rituály provázím a zapaluji vždy kadidlo a myrtu. Na masáž potom používám kombinaci myrhy, 

gerania a růže.  

Pokud žena utrpěla porodní trauma, používám helichrysum v jojobě, protože hojí intenzivně na úrovni těla, duše i ducha. 

Po masáži se začne stahovat speciálními šátky celé tělo od kotníků až po hlavu. Na závěr se úvazy postupně povolují a žena tak 

symbolicky uzavírá celé toto období a vstupuje do období nového. Doporučuji potom koupit si hezké spodní prádlo, ve kterém se 

budete cítit příjemně a žensky. 

Tento rituál se může absolvovat kdykoli od ukončení šestinedělí až do jednoho roku věku dítěte.  
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7.2. Harmonizace spánkového režimu 

 

 

Velmi široké téma, které by vydalo na celou knihu. Rozhodla jsem se ho sem zařadit, protože během svých laktačních konzultací 

klientkám radím v této oblasti už mnoho let. 
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Když jsem měla prvního syna, přečetla jsem mnoho knih na toto téma. A každé mé další dítě mi ukázalo, že potřeba spánku je u dětí, 

ale i dospělých velmi individuální záležitostí. Ovšem přeci jen zásady spánkové hygieny a jejich dodržování dětem i rodičům svědčí, 

proto je zde uvádím. 

 

Bezprostředně po narození děťátko nerozlišuje den a noc. Prospí většinu dne i noci, ale může mít tendenci budit se častěji na krmení 

v noci nežli ve dne. Tady rodičům radím, aby v noci miminko nakrmili, ale příliš zbytečně nerozsvěcovali a jen tiše přebalili, u tlume-

ného osvětlení nakrmili a zase je položili spinkat. Přes den je důležité nenechávat příliš dlouhé pauzy mezi kojením, nejdéle po třech 

hodinách děťátko probudit a při přebalení si s ním povídat. Jakmile bude po pár týdnech více vzhůru přes den, více se s ním mazlit. 

To proto, aby si děťátko neotáčelo spánkový režim. Už jako maličké registruje, kdy se s ním více manipuluje, kdy je kolem něj rušněji. 

Pro vás je důležité, aby delší pauzy v průběhu kojení byly spíše v noci, budou-li. Jak už jsem zmiňovala v druhé kapitole, některé děti 

se budí s železnou pravidelností častěji, jiné intervaly trochu mění. Univerzální rada tedy určitě neexistuje. Ale ať už se potřeby 

vašeho miminka jakkoli liší od jiných, prospěje mu pravidelný režim a pobyt venku na čerstvém vzduchu. 

 

U prvního syna jsem instinktivně pozorovala již v šestinedělí, kdy je přes den klidnější, a kdy vzhůru. Asi třetí týden po porodu jsem 

jej intuitivně pokládala do kolébky několik dní po sobě v době, kdy byl po krmení unavený, ale ještě bdělý, a v kolébce za chvilku sám 

usnul. Tyto časy se opakovaly, plus minus asi dvacet minut. Bylo tu tuším kolem jedenácté hodiny dopoledne, to spinkal asi hodinku 

a půl, potom usínal mezi druhou a třetí odpoledne. Asi do půl roku věku usínal ještě krátce později odpoledne, a potom už mu stačilo 

dvojí spaní do roku a půl. Časy se měnily podle toho, v kolik hodin zrovna ten den vstával. V kojeneckém věku potřeboval spinkat 
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zpravidla po dvou až třech hodinách bdění. Tyto časy se postupně prodlužovaly, až mu stačilo jedno spaní po obědě, a to až do věku 

pěti let. Někdy si pak ještě zdříml s mladší sestřičkou i v předškolním věku. 

 

Až mnohem později jsem díky knize „Každé dítě může dobře spát“ zjistila, že jsem udělala dobře, když jsem dodržovala pravidelné 

časy ukládání ke spánku i samostatné usínání. 

 

U ostatních dětí se lišila potřeba délky a frekvence spánku, ale všem vyhovoval pravidelný režim. 

Měla jsem dokonce možnost vidět u svého nevlastního syna, jak moc dětem chaos a nepředvídatelnost nevyhovuje. Sebastian přišel 

do mé rodiny až ve věku čtyř let, s druhým manželstvím. Do té doby chodil spát v nepravidelnou dobu a celkově byl velmi nejisté, 

úzkostné dítě. Po ránu byl problém i se vstáváním do školky. Naštěstí jsme se s manželem brzy sestěhovali a sladili výchovu podle 

režimu mých dvou dětí. Za půl roku Sebíček neměl problém ani s ranním vstáváním, vymizela jeho náladovost a byl mnohem klid-

nější a celkově spokojenější. Dodnes nám říká, jak se mu předtím nelíbilo, že nevěděl, kdy se půjde spinkat. 

Jeho potřeba bezpečí a jistoty se pravidelným denním režimem upevnila. Proto rodiče už na porodních kurzech vedu k tomu, aby co 

nejdříve pravidelný režim děťátku dopřály. Vím, že je to zpočátku těžké, obzvlášť pokud máte zrovna první děťátko. Sama si ještě 

pamatuji, jak se načas vytratila svoboda v mých běžných aktivitách. Jak jsem sledovala hodinky a omezovala vycházky ven na čas 

před obědem a po odpoledním spinkání. 

Ale časem jsem tomu přivykla a byla vděčná za dobu, kdy mé děti po obědě spinkaly, a já měla hodinku dvě pro sebe. Ať už jsem ten 

čas věnovala práci, v klidu se naobědvala, nebo si jen u kávy přečetla noviny. Často jsem i chodila spát s nimi, protože spánkový 

deficit z nočního kojení a brzkého vstávání mi dával s každým dalším dítětem víc a víc zabrat. Ty časy, kdy jsem chodila s nimi, byly asi 
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tou nejlepší investicí do sebe a vlastně i pro celou mou rodinu. Odpoledne jsem pak měla dost energie na vycházky i podvečerní 

kolotoč a část večera jsem si mohla užít, aniž bych hned padala do postele, sotva děti usnou. 

Takže ještě jedna rada na závěr k harmonizaci spánkového režimu pro vás. Pokud máte doma dítě do dvou let, jděte po obědě spát 

s ním a večer neponocujte. Zkuste si z období rodičovské dovolené udělat takový spánkem zahalený čas, kdy načerpáváte, kdykoli to 

jen jde. Je vědecky dokázáno, že národy, které si dopřávají siestu po obědě, jsou mnohem zdravější a spokojenější, netrpí depresemi 

a dožívají se vysokého věku. 

 

7.3. Zdravé stravování kojící maminky 

Tak tohle je opravdu velmi obsáhlá kapitola, proto jsem ji podrobně zahrnula do samostatného e-booku :-). 

Ovšem alespoň základy bych tu ráda zmínila. 

Výživa maminek je dnes velké téma. Množství rad na internetu a v lifestylových časopisech může být matoucí. Také v porodnicích 

dostává řada maminek některé protichůdné informace, protože trendy ve výživě se mění a ne všechen zdravotnický personál je 

proškolován v oblasti zdravé výživy. 

Proto je tato kapitola poněkud obsáhlejší. Věřím, že pomůže maminkám, ať už stávajícím, nebo i nastávajícím, některé informace 

profiltrovat. 
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Výživa kojící maminky se v zásadě nikterak neliší od „běžných“ výživových doporučení. Je tu jen několik věcí, na které je třeba brát 

zřetel. V první řadě zvýšit množství tekutin na 2,5 až 3 l denně. Asi polovina z toho by měla být čistá neperlivá voda. Dále je vhodné 

zařadit do pitného režimu ředěné ovocné a zeleninové šťávy. Také obilné nápoje a rostlinná mléka jsou osvědčeným prostředkem. 

Rozhodně bych ale doporučila vyhnout se kravskému mléku, protože opravdu hodně miminka nadýmá. Pokud patří mléko mezi 

vaše oblíbené, omezte jeho konzumaci alespoň na první tři až čtyři měsíce věku dítěte. Později je můžete pozvolna do pitného 

režimu opět vrátit. 

Také kofeinové nápoje je třeba omezit na minimum. Jedna slabší káva ochucená kapkou mandlového nebo kokosového mléka 

neuškodí, ale vyšší množství vám ani miminku teď neprospívá. Pozor si ale dejte i na konzumaci černého a zeleného čaje: stejně jako 

u kávy, jeden hrneček bohatě postačí. Vhodnější jsou kvalitní ovocné čaje a bylinkové čaje na podporu laktace. V období baby koliky 

je dobré popíjet fenyklový čaj, jeho blahodárné účinky na harmonizaci trávicí soustavy jsou všeobecně známé a od půl roku věku 

dítěte je možné jej přiměřeně zařadit také do pitného režimu miminka. 

Polévky, omáčky a zakysané mléčné výrobky se také do pitného režimu započítávají. 

Od třetího týdne do ukončeného čtvrtého měsíce mívá mnoho dětí tzv. baby koliku. Je proto vhodné na tuto dobu ze stravy 

vyřadit nejen již zmiňované kravské mléko, ale také větší množství čokolády a cukrovinky, čerstvé pečivo, stejně tak nadýmavé 

ovoce a zeleninu, tedy zejména cibuli, česnek, květák, brokolici a luštěniny. Z ovoce hrušky a švestky. Jablíčka je lepší zpočátku 

oloupat, nebo uvařit do kompotu. Později již slupky miminku nevadí. 
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Zpočátku je dobré zařazovat do jídelníčku jednotlivé druhy ovoce i zeleniny postupně, s odstupem dvou dnů. Mnohokrát jsem se 

během své praxe v porodnici setkala s tím, že maminky snědly v dobré víře mnoho různého ovoce a následně nebylo možné se 

dopátrat, která potravina vlastně byla pro miminko problémová. Reakcí bývá zpravidla kožní vyrážka, která do tří dnů obvykle zmizí. 

Proto doporučuji zařazovat ovoce i zeleninu pozvolna a začínat nejprve sezónní zeleninou.  

Citrusy zkoušíme až úplně nakonec a nejlépe je nejprve vyzkoušet ředěné citrusové šťávy v menším množství. 

Jídelníček by rozhodně neměl být o tyto potraviny dlouhodobě ochuzený, jen je třeba zpočátku zkoušet a vynechat ty potraviny, po 

kterých se reakce objeví. 

 

Maminkám, u kterých se v rodině vyskytuje alergie, doporučuji tento postup také dokumentovat. Já jsem si například pořídila 

notýsek, kam jsem zapisovala nejprve rizikové potraviny při plném kojení ve svém jídelníčku, po zavádění příkrmů jsem 

zapisovala jednotlivé druhy zeleniny a ovoce u dětí. Je to osvědčený a velmi jednoduchý způsob, jak včas zachytit potraviny, na 

které se může rozvinout alergie. 

Danou potravinu je po reakci vhodné na dva měsíce z jídelníčku vyřadit, poté znovu vyzkoušet a opakuje-li se reakce, vyřadíme ji do 

věku jednoho roku; následně je vhodná konzultace na alergologii. 

Zejména u dětí s výskytem atopického ekzému je potravinová alergie velmi častým jevem a odborné vyšetření je dobré neodkládat. 

 

Jinak ovocné jogurty a zakysané mléčné výrobky jsou důležitou součástí jídelníčku. Velmi doporučuji tvaroh, pro vysoký podíl 

bílkovin je nezbytný nejen v těhotenství, ale i při kojení. Naopak u kojenců do jednoho roku se tvaroh nedoporučuje, protože 

vysoký podíl bílkovin by nadměrně zatěžoval ještě nezralé ledviny. 
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Také plnotučné sýry jsou pro kojící maminky vhodné. Vyhýbat bychom se ale měly plísňovým sýrům. 

 

Když s maminkami probírám, jak se stravovat během kojení, často mi říkají, že mají pocit, že je to příliš omezení najednou a tápou, 

jak si vlastně jídelníček poskládat. 

Obvykle jim pak jednoduše poradím to, co jsem osobně praktikovala: 

 

o Po probuzení jsem vždy dbala na to, abych se do hodiny nasnídala. V provozu se čtyřmi malými dětmi to nebylo vždy 

jednoduché, je to ale velmi důležité. K snídani jsem většinou volila kvalitní obilné kaše. Ať už zvolíte jáhlovou, ovesnou nebo 

jakoukoli jinou, třeba i krupičkovou, neuděláte chybu. Můžete ji osladit trochou medu nebo javorového sirupu, navrch 

ovoce, oříšky a máte vyváženou, lehce stravitelnou snídani plnou vitamínů, minerálů a stopových prvků. Navíc příprava 

vám zabere jen pár minut. 

o V poslední době je velmi trendy smoothie bowl, tedy zdravá zmrzlina s ovocem; i já jsem si ji v létě dopřávala a teď už ji 

vyžaduje celá rodina. 

 

o Na svačiny je důležité při kojení nezapomínat, a tak si vždy na dopolední vycházku beru do tašky kefír s jablkem, nebo si 

umixuji do kelímku ovocné či zeleninové smoothie, případně mám v kabelce vždy oříškovou tyčinku pro případ nouze. 

 

o Obědy nemusí být vždy vydatné, někdy mi stačí zeleninová polévka s žitným chlebem, k tomu zelený nebo rajčatový salát. 

Jindy si uvařím maso s přílohou a dušenou kořenovou zeleninou, která nenadýmá, zasytí a ještě je plná vitamínů a vlákniny. 
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! Maso, zejména v šestinedělí, je velmi důležité. Alespoň třikrát až čtyřikrát týdně by si šestinedělka měla dopřát maso červené, 

které je bohaté na železo. V našich podmínkách jsou ženy často chudokrevné a v šestinedělí nebo během menstruace je vhodné 

navýšit příjem železa. V případě, že žena maso nejí, je vhodné doplnit železo formou doplňků stravy k tomu určených! 

 

Co se týče bílého masa, jednou až 2x týdně ryba a občas drůbež bývá ideální volbou. Pokud nejíte ryby, poohlédněte se po doplňcích 

stravy, které saturují nedostatek jodu. Jod je pro vývoj centrální mozkové soustavy dítěte také velmi důležitý, stejně jako kyselina 

listová, která je obsažena zejména v listové zelenině. Každý den bychom tedy měli mít na talíři něco zeleného, ať už to bude salát, 

nebo třeba jen špenátová polévka. Kyselina listová je důležitá také pro psychickou pohodu maminky. Protože časté noční kojení může 

vést ke kolísání hormonu serotoninu, právě kyselina listová pomáhá tento deficit saturovat. 

Další potraviny, které odstraní psychické napětí, přispějí ke snadnějšímu usínání a zvýší kvalitu spánku, jsou například banány, tofu 

nebo ovesná kaše. Obsahují totiž tryptofan, což je aminokyselina, kterou tělo využívá k produkci serotoninu a melatoninu (hormon 

tmy a spánku). 

 

Ještě bych tu ráda zmínila probiotika, která jsou nezbytná pro zdravé kojení. Výzkumy prokázaly, že probiotické doplňky stravy 

mohou ovlivnit mikroorganismy přítomné v mateřském mléce. Mezi výborné zdroje probiotik se řadí přírodní bílé jogurty a fermen-

tované potraviny, jako je kysané zelí, miso polévka a další. Zapomínat bychom neměli ani na prebiotika, což jsou nestravitelné 

složky potravy, jež vytvářejí vhodné podmínky pro správný růst a aktivitu probiotik. Patří sem například banány, chřest, obiloviny 

a pórek. 
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o Já si k večeři často dopřávám kvalitní žitný chléb s pomazánkou, různě upravenými vejci a zeleninou. Také těstoviny se 

zeleninou a sýrem na různé způsoby, kde různě kombinuji výše uvedené potraviny tak, abych měla všeho uvedeného dosta-

tek. Během kojení máme vyšší energetickou spotřebu, proto se běžně doporučuje zařadit do jídelníčku ještě druhou večeři. 

Nemusí to být nic vydatného; třeba jen mrkev se žervé, paprika se zeleninovou pomazánkou či jablko bohatě postačí. 

 

Mé klientky se často ptají, co kojení a alkohol. Protože jsem zastánkyní dlouhodobého kojení, myslím si, že občasné požití sklenky 

lehkého bílého vína nebo sklenky piva neuškodí. Jak říká můj kamarád gynekolog a porodník: „Prso není destilační přístroj“.   

Osobně jsem se v průběhu plného kojení prvního půl roku zdržela užívání alkoholu úplně. Později, po zavedení příkrmů, jsem si 

příležitostně sklenku vína po večeři dopřála. Blahodárný účinek vína na lidský organismus je výzkumy prokázán, ale i tady platí - 

všeho s mírou . 

   

7.4. Léky a kojení 

Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem, zda můžete užívat lék, který je vám předepsán. 

Dnes už naštěstí můžeme užívat mnoho antibiotik, aniž bychom musely přerušovat kojení. Také léky na snížení teploty, například 

Paralen, můžete užívat jak během těhotenství, tak během kojení. A popravdě, většina léků kojení opravdu nevadí, dokonce už i celá 

řada antidepresiv se dá běžně užívat během těhotenství i kojení, například Asentra. Ale samozřejmě, opatrnosti není nikdy dost, 

proto vždy platí, že čím méně chemie, tím lépe. 



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         91 

 

Pokud musíte podstoupit zdravotní zákrok v anestézii během kojení, je dobré několik kojení vynechat, a jak jen to váš zdravotní stav 

umožní, stimulovat odsávačkou a tím laktaci udržet. Děťátko mezitím může být krmeno vaším odstříkaným mlékem. Pokud jste se 

nestihla před zákrokem vybavit zásobou vlastního mateřského mléka, neklesejte na mysli. Těch několik dávek umělého mléka vaše 

kojení nijak neohrozí. Jak už jsem uváděla, doporučuji na tyto situace spíše hypoalergenní Nutrilon nežli sladší Sunar, který  je 

chuťově výraznější a dětmi dobře přijímán. U novorozenců, kde ještě není úplně zvládnutá technika kojení, je vhodné dokrmovat 

alternativně, například stříkačkou lépe než z láhve. To proto, abychom miminko zbytečně nemátly a techniku nekazily. 

 

U starších kojenců se již není potřeba obávat a klidně můžete lahvičku použít. Ovšem může se také stát, že plně kojené miminko 

bude láhev zpočátku odmítat. 

Pokud víte, že se budete od dítěte na chvíli vzdalovat a máte čas na přípravu, zkuste nabídnout láhev s vaším odstříkaným mlékem 

ještě před hospitalizací. Někdy pomůže jiný výběr lahvičky, dudlíku… Vždy je třeba láskyplný a trpělivý přístup, uvidíte, že se vyplatí. 

 

7.5. Kojení a práce? Jde to! 

Ale dejte si čas . 

Mnoho mých klientek se během půl roku po porodu vracelo zpět do pracovního procesu, často na zkrácený úvazek, některé i dříve. 

Řešily to pravidelným odsáváním svého mléka, které v době jejich nepřítomnosti podala jiná pečující osoba. Některé dokonce 

odsávaly, i když byly doma, a dítě tak bylo krmeno z lahvičky mateřským mlékem neustále, bez přikládání k prsu. I tomu se říká plné 

kojení, ovšem já osobně bych nechtěla být ochuzena o přikládání svého miminka, protože na ty chvilky dodnes s láskou vzpomínám. 
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Proto vždy ve své praxi podporuji co nejbližší kontakt s miminkem a přikládání dítěte k prsu. Už proto, že stimulace prsou dítětem je 

rychlejší a intenzivnější a méně často pak dochází k laktačním krizím. 

 

Pokud uvažujete o zaměstnání během kojení, zvažte předem své možnosti a dohodněte s partnerem způsob péče o děťátko v době 

vaší nepřítomnosti. Zda se budete doma střídat, nebo přizvete babičku či paní na hlídání. V některých rodinách zůstává na rodičovské 

otec dítěte, i to může dobře fungovat. Je ale dobré se domluvit předem na způsobu provozu péče i domácnosti. Pokud je to jen 

trochu možné, odkládejte návrat do zaměstnání alespoň tak, abyste mohla být prvních tři až šest měsíců po porodu jen s dítětem. 

Pokud tedy nepracujete z domova. Ale i tady je dobré si nechat prostor na miminko a sžívání se s novou rolí maminky. Počítejte s tím, 

že několik týdnů se ladíte na sebe navzájem a je to „práce na plný úvazek“ . Není dobré klást na sebe velké nároky. Co můžete, 

zkuste dokončit, než nastoupíte na mateřskou dovolenou. Nebo odložte až o několik měsíců. Doporučuji také nechat si určitou 

rezervu ve svých možnostech, je-li to možné. Může se také stát, že pár týdnů po narození dítěte své rozhodnutí pracovat pře-

hodnotíte, a je to tak úplně v pořádku. Vždy máte právo změnit názor a přizpůsobit se aktuální rodinné situaci. 

 

Hodně bude záležet na vašem miminku a také průběhu porodu. Naše děti nás učí a rodí se nám takové, jaké potřebujeme, abychom 

se vyvíjely a posouvaly v našem seberozvoji. Já věřím, že když se mamince narodí uplakané miminko, které vyžaduje intenzivnější 

péči, tak má práci odsunout na minimum, nebo na čas úplně vynechat. A naopak. 

 

Můj osobní příběh byl takový, že s nejstarším synem jsem chtěla pracovat do pozdního těhotenství a celkem brzy se do práce vracet. 

Nakonec mě ale rizikové těhotenství upoutalo na lůžko už v prvních měsících. Tehdy mi nezbylo, než všeho zanechat a nasměrovat 
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veškerou svou pozornost na donošení miminka. Krásně mi tak Adámek srovnal priority, a nakonec to bylo to nejlepší pro nás oba, 

přestože zpočátku jsem to tak nevnímala, neboť mé představy a plány byly zprvu úplně jiné. 

Když jsem se vracela v jeho jednom roce věku do práce, i když jen na částečný úvazek, začal Adámek následně hodně marodit. 

Nakonec nemohl ani ve třech letech do školky, protože měl poruchu imunity. Ta naštěstí s věkem vymizela, ale ty první roky jsem tak 

trávila převážně péčí o něj a jeho mladší sestřičku, která přišla také nakonec mnohem dříve, než jsme původně s manželem 

zamýšleli. 

No, a s mým nejmladším synem to nakonec bylo také úplně jinak. Tehdy jsem si říkala po několika letech velkého pracovního nasa-

zení, že budu pracovat až po čtyřech letech jeho věku. Že si tentokrát od práce odpočinu a budu se mu naplno věnovat. Ale on byl 

tak neskutečně pohodové miminko, že si mě práce našla celkem brzy. Začala jsem pracovat z domova nakonec jen pár měsíců po 

porodu, a to už jsem měla doma celkem čtyři děti!  

Ovšem pár let nazpátek bych to nedokázala, to mi můžete věřit, protože na začátku jsem se potřebovala tu mateřskou roli teprve 

učit. S prvním dítětem bylo pro mě v mateřství vše nové a o dost náročnější, než po letech. 

 

Takže bych tímto ráda povzbudila ty z vás, které chcete pracovat, i ty z vás, které nechcete. Obojí je v pořádku a jde jen o to, 

vybalancovat vše tak, abyste byli doma všichni spokojení. Nemusíte mít v žádném případě výčitky, a rozhodně hlavně buďte 

spokojená vy sama. Když budete spokojená vy, bude i vaše miminko. A každá z nás může být spokojená nakonec v něčem úplně 

jiném. A navíc, naše děti, to, jaké jsou, nakonec většinově rozhodnou za nás . 
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Také si pravidelně přehodnocujte, jak vám aktuální situace zrovna vyhovuje. Je přirozené, že nejsme konstantní a ani naše rodinná 

situace. Je možné, že co vám vyhovovalo před rokem, je najednou docela jinak. Takže čas od času zkoumejte a nebojte se věci 

průběžně měnit . 

 

7.6 Tandemové kojení 

Nezřídka se stává, že žena během kojení otěhotní. Výhodou je, že je možné a zcela bezpečné kojit starší dítě během celého dalšího 

těhotenství. Také po porodu můžete kojit obě děti, jen má vždy přednost nejprve mladší dítě.  

Výhodou tandemového kojení je, že starší dítě, které se po porodu kojí společně s novorozeným sourozencem, má jedinečnou 

příležitost získat znovu velké množství látek, podporujících jeho obranyschopnost. Navíc mu poskytuje pocit bezpečí a jistotu, že má 

stále své místo. Také se potom snadno buduje vztah se sourozencem. Dokonce můžeme často pozorovat, že se mladší a starší 

sourozenec spolu při kojení drží za ručičky.   



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         95 

 

8. ODSTAVENÍ DÍTĚTE 

 

 

Někdy je odstavení snadná záležitost, mnoho dětí se odstaví docela samostatně. To je pak pro maminku téměř bez zátěže. Ovšem 

také mnoho dětí se kojení jen tak nevzdává a je na mamince, aby se s tímto nelehkým úkolem vypořádala. Proto jsem pro vás 

sestavila několik následujících kapitol a přiblížila vám možnosti a postupy. Pro inspiraci také na závěr přikládám inspiraci z vlastního 

života.  
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8.1. Jak dlouho je dost? 

 

Ráda bych na úvod této kapitoly uvedla, že délka kojení je opravdu velmi individuální záležitost. Každá maminka i miminko mají jiné 

potřeby, možnosti a také zdravotní limity. 

 

V současnosti se bohužel často setkávám s tím, že mnoho lidí pobuřuje kojení po druhém roce života, někdy i dříve. Upřímně tomu 

nerozumím, protože něco tak přirozeného a zdravého by nás podle mého názoru pobuřovat vůbec nemělo. Je to vlastně takový 

odraz puritánství dnešní doby. Proto pokud se vám během kojení stane, že by někdo negativně reagoval, ať už jakýmkoli způsobem, 

mějte s ním soucit. Ve skutečnosti jsou tito lidé hluboce zranění. Třeba právě jim chyběl ten citlivý, mateřský přístup v počátcích 

života a kojeni být nemohli, nebo nemohli sami kojit své vlastní děti. Chování a reakce každého člověka vždy odráží jeho samotného. 

Má-li s vámi někdo problém, je to jeho problém, ne váš. A jestliže má společnost problém vnímat kojení jako zdravý a přirozený 

proces, u kterého není potřeba se schovávat, je třeba takovou společnost uzdravit. A k tomu můžeme přispět každá z nás právě tím, 

že své děti budeme od raného věku zahrnovat láskou a péčí. 

 

No a ještě vás uvedu do statistiky v souvislosti s délkou kojení ve světě. Ovšem jsou to jen čísla, a tak je berte, prosím, s rezervou. 

Osobně jsem číslům nikdy moc neporozuměla a ani se jimi neřídím. Ale pro pořádek je zde uvádím . 

Dle WHO (Světová zdravotnická organizace) je doporučená délka kojení dva roky. Česká pediatrická společnost doporučuje 

dvanáct měsíců kojení. Celosvětový průměr kojení je 4,2 měsíce, ten ovšem navyšují rozvojové země na jedné straně a snižují země 
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západní na straně druhé. Tam je totiž kladen velký důraz na produktivitu a výkon. Tady matky brzy nastupují do zaměstnání a děti 

jsou většinou odkládány do jeslí, jako tomu dříve bylo i v našich zemích. Proto také značná část naší populace dlouho kojena nebyla. 

  

Naštěstí se u nás mnohé změnilo a já jsem upřímně vděčná za to, že jsou české maminky v současnosti podporovány v péči o své děti 

alespoň délkou rodičovské dovolené, když už ne finančně. Jak už říkával náš přední psycholog Zdeněk Matějček: „Děti by si jesle 

nikdy samy nevymyslely.“ Z celého srdce s ním souhlasím a jeho publikace vřele doporučuji všem rodičům jako součást základního 

vzdělávání v péči o děti. 

 

8.2. Jak postupovat v odstavení v případě plně kojeného dítěte 

 

V případě odstavení dítěte v kojeneckém věku tak činíme zpravidla v případě akutních zdravotních obtíží ze strany matky, v krajních 

případech. Pokud zastavujeme laktaci z plného kojení (tedy u dětí mladších půl roku), jsou mléčné žlázy ještě hodně stimulované, 

proto se tento proces zpravidla neobejde bez retence mléka v mlékovodech. A tak se takový způsob odstavení řeší většinou 

použitím léků na zástavu laktace. U nás v České republice se běžně předepisuje Dostinex, ovšem v současné době má jeho výroba 

dočasný výpadek. Já doporučuji jeho užití kombinovat na noc se Secatoxinem. Ten uvolňuje mléko z mlékovodů, takže pokud 

dochází k otoku prsu nebo ucpávání mlékovodu, je vhodné jej užít a prs do úlevy mírně odstříkat. Před odstříkáváním prsa nahří-

váme a po odstříkání chladíme. Zejména na noc je dobré Secatoxin použít, pokud trpíte retencí. 
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Z přírodních prostředků doporučuji popíjet silný mátový čaj. Klidně i tři až pět šálků denně. Také homeopatika Ricinus communis 

30ch jsou vhodná a ta se mohou kombinovat i s bylinkami. První týden se užívá pět granulí denně, druhý týden dvakrát pět gran-

ulí denně, třetí týden třikrát pět granulí denně. Laktace by pak zcela jistě měla přestat. V případě rychlejšího odstavení můžete od 

prvního týdne podávat lék Ricinus communis 30ch pět granulí každou druhou hodinu dva tři dny, a uvidíte i ucítíte efekt.  

Více na: https://www.maminka.cz/poradna/jake-homeopatikum-pouzit-pro-odstaveni-kojeni 

Současně omezte množství tekutin v pitném režimu ze dvou až tří litrů na zhruba jeden a půl (viz kapitola 5.4). 

Jestliže dítě nové mléko odmítne, nezbývá vám, než vyzkoušet klasickou variantu. Mým dětem velmi chutnal Sunar original. Ten 

obsahuje mléčný tuk a je tedy chutnější a dětmi velmi dobře přijímán. Tato značka nabízí ještě dražší prémiovou řadu obohacenou 

probiotiky, a také Sunar complex, ale podle mého osobního názoru ve většině případů vystačíte s klasickou variantou. Ovšem pokud 

miminko trpí na zácpu, můžete vyzkoušet prémiovou řadu, osobní zkušenost s ní však nemám. 

Co rozhodně má smysl, je užívání AR mlék u dětí s refluxem. Tato mléka jsou velmi dobrým podpůrným prostředkem v řešení tohoto 

problému, viz kapitola č. 5.10. 

 

Co se rychlosti odstavení týče, nejlepší je pozvolné odstavení, pokud nám to situace dovolí. Jestliže však musíme odstavit rychle, 

bude se jednat o náhlé odstavení. To je pro matku i dítě mnohem náročnější, takže k němu přistupujte jen ve velmi naléhavých pří-

padech. Na následující straně uvádím podrobný postup, jak v případě náhlého, tak pozvolného odstavování dítěte. 

 

 

 

https://www.maminka.cz/poradna/jake-homeopatikum-pouzit-pro-odstaveni-kojeni
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Jak postupovat v případě pozvolného odstavení: 

o Jako první vynechejte kojení, při němž máte prsy nejméně nalité. Většina žen to tak mívá navečer. Pokud už vaše miminko 

dosáhlo ukončeného čtvrtého měsíce věku, můžete zařadit klidně obilné kaše nebo mlíčko s kaší. Pomohou k lepšímu zasycení 

a může se tak snížit i frekvence nočního krmení dítěte, což je v této situaci velmi žádoucí. První zařazení lepku do stravy je 

doporučené právě mezi čtvrtým a sedmým měsícem věku. 

o Dále vynechejte jedno kojení denně, a to každé dva až tři dny. Tvorba mléka tak bude postupně klesat bez retence mléka. 

o Pokud budete i přesto pociťovat napětí a bolest prsou, mírně do úlevy odstříkejte. 

o V případě, že děťátko onemocní, nebo se mu začnou prořezávat zoubky, patrně bude přechodně opět vyžadovat častější 

kojení a kontakt. Jestliže je možné odstavení odložit, vyčkejte. K odstavování se můžete vrátit, jakmile se děťátko úplně zotaví. 

o Některá kojení mohou být pro dítě důležitější než jiná. Pokud tomu tak je, pokračujte v těchto kojeních a vynechejte je jako 

poslední. 

o Odstavování nemusí probíhat způsobem „všechno nebo nic“. Pokud dítě na některých kojeních trvá i poté, kdy se vzdalo 

ostatních, můžete v nich po určitou dobu pokračovat. Vždy záleží na tom, jak akutní je situace vyžadující odstavení. Pokud 

byste kvůli tomu měla odkládat například vlastní léčbu, pak je lepší důsledně v odstavování pokračovat i přes možné protesty 

dítěte. 
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o Během odstavování je velmi důležité převést dítě na jiný láskovod. To znamená více se s děťátkem mazlit, hladit je a udělat 

si v průběhu dne čas na vědomou pozornost. Pokud jste do této doby nestihly například kurz baby masáží nebo i jinou akti-

vitu, můžete to zkusit právě teď. Velmi doporučuji zavést nějaký nový láskyplný rituál. Právě baby masáže jsou velmi pod-

půrnou aktivitou v jakémkoli zátěžovém období. 

o Může se stát, že i když nebudete kojit ani odstříkávat několik měsíců, prsa ještě mohou vylučovat mléko. V takovém případě 

se nemusíte znepokojovat, je to zcela normální jev. Po čase to samovolně odezní. 

o Nějaký čas trvá, než se srovnají hormonální hladiny. Klesání hladiny prolaktinu mohou ovlivnit také některé léky, například 

antidepresiva. Proto mějte trpělivost a vyčkejte, než se tělo samo srovná. 

 

Jak postupovat v případě náhlého odstavení: 

o Pokud máte na ukončení jen pět dní a kojila jste 10x denně, nahraďte dvě kojení denně lahví. 

o Jestliže máte pouze dva dny, vynechejte první den každé druhé kojení a druhý den vynechejte zbytek. 

o V případě nalitých prsou se nebojte odstříkávat do úlevy. Před odstříkáním je dobré dát si horkou sprchu či teplý obklad na 

prsa, což vám pomůže se uvolnit a vyvolat let-down reflex, který uvolní mléko. 

o Bolest prsou můžete mírnit například Paralenem, nebo v případě, že dítě již nebude dostávat vaše mléko, i silnějším anal-

getikem (Ibalgin, Algifen kapky apod.) 



Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         101 

 

o Také chladivé obklady mezi odstříkáváním pomohou od bolesti. 

o V žádném případě prsa nestahujte! Je to zastaralý způsob léčby a může vést k problémům s prsy. 

o Stejně jako u pozvolného odstavování, je i v tomto případě potřeba věnovat dítěti více času a vědomé pozornosti, zařadit 

nové láskyplné rituály. 

o Počítejte s tím, že miminko bude chtít více mazlení, nošení, kontaktu. Citlivější děti také mohou přechodně hůře spinkat, 

nebudou chtít samy usínat. Je třeba o to více saturovat potřebu bezpečí a jistoty láskyplnou náručí a pozorností. Buďte svému 

miminku co nejvíce nablízku. 

o I v případě náhlého odstavení od mléka je možné zvážit léky na zástavu laktace, například Dostinex v kombinaci se Seca-

toxinem. Zajistěte si včas recept od vašeho lékaře, zejména pokud se blíží víkend a chcete si ušetřit cestu na pohotovost. Tam 

vám sice léky napíšou také, ale čím méně stresu v takové situaci pro vás, tím lépe . 

 

8.3. Jak odstavovat v batolecím věku 

V batolecím věku je zpravidla výhodou, že k prvnímu odstavování došlo již během zavádění prvních příkrmů. Proces podávání 

příkrmů se v odborné literatuře uvádí jako první odstavování. 

Přesto se může stát, že některá batolata pijí i během noci velmi často a mléčné žlázy jsou tak intenzivně stimulované. V takovém 

případě doporučuji spíše pozvolné odstavení, s ohledem na ženu i dítě. Ne vždy se to ale ukáže jako efektivní. Některé děti v tomto 

věku obtížně chápou, že jednou mlíčko od maminky dostanou, a jindy ne. Pokud vám dítě bude připadat spíše zmatené a bude velmi 
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negativně reagovat na jakoukoli změnu, možná bude vhodnější uvážit náhlé odstavení dle vašich možností, zkušeností i věku dítěte. 

Pokud budete váhat, jaký způsob zvolit, řiďte se intuicí. Skutečně neexistuje univerzální rada pro každého. Každé dítě je jiné a může 

se stát, že co vám fungovalo s prvním dítětem, s druhým vůbec nebude. Alespoň já se s tímto průběžně potýkám s každým ze svých 

čtyř dětí . 

 

Některé ženy odstavení vyřeší odjezdem mimo domov. Já však takový postup spíše nedoporučuji. Také jsem to tak původně zamýš-

lela. Nakonec jsem to ale neudělala. Vzhledem k tomu, že odstavení od mateřského mléka je pro dítě zpravidla zátěžovým obdo-

bím, myslím si, že je vhodnější zůstat mu nablízku a saturovat potřebu bezpečí a jistoty. Alespoň mně se to s vlastními dětmi vždy 

osvědčilo. 

 

Postup odstavení, ať už náhlého, nebo pozvolného, je stejný jako v předchozí kapitole. Jen je třeba ještě citlivější a vědomější přístup 

a možná i více trpělivosti, protože v batolecím věku už se děti více prosazují. A také batolatům nabízíme přes den během odstavení 

častěji tekutiny z hrníčku nebo kojenecké láhve. Můžete je současně také nechat jíst samotné. 

U dětí, které vyžadují kojení více doma nežli venku, je vhodné vyrážet více na výlety, na hřiště, do přírody. Zkrátka nabídnout 

hodně podnětů k zabavení, aby se tak kojení „nenápadně“ minimalizovalo. 

Pokud ovšem máte typ dítěte, které vyžaduje kojení více venku a v neznámém prostředí, zvolte opačný postup. Buďte několik dní 

převážně jen doma a věnujte se mu. Vyzkoušejte nové hry, nabízejte různé laskominy a hodně se mazlete. 
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Jestliže často kojíte v noci, doporučuji, aby vás na několik dní vystřídal partner. Ideálně tak, abyste se odstěhovala úplně z ložnice, 

takže by k němu vstával jen on. Děti jsou chytré a vědí, že od tatínka jednoduše mlíčko nedostanou. Kladou tak podstatně menší 

odpor než v případě, že k nim nadále vstává maminka. I když se v některých návodech dočtete, že máte dítěti nabízet místo mateř-

ského mléka jiné tekutiny, já bych byla s tímto spíš opatrná. Připravte si zpočátku jen kojeneckou vodu do láhve, a tu podávejte 

opravdu jen v krajním případě, když dítě nepůjde delší čas utišit dudlíčkem, pohlazením, pochováním. V batolecím věku již dítě 

opravdu nepotřebuje noční krmení, a proto je lepší přejít rovnou na spinkání bez mléka. Výjimkou může být ranní mlíčko přibližně od 

páté hodiny ranní. Některé děti po ranním nakrmení ještě na chvíli usnou, a vy si tak můžete dopřát o něco delší spánek, ale ne-

funguje to stoprocentně . Také můj nejmladší syn někdy ještě zabral, a jindy si v postýlce i po dávce mléka nekompromisně stoupal 

a dožadoval se vstávání. 
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9. Ještě by vás mohlo zajímat 

 

9.1. Co nakoupit pro vyšší komfort 

Mateřství je dnes na trhu velkým byznysem, a tak nastávající maminky často nakoupí mnoho zbytečností, které vlastně nakonec ani 

nevyužijí. Sama jsem během prvního těhotenství nakupovala zbytečně moc. U nejmladšího dítěte jsem už pořizovala skutečně jen to 

nejnutnější, co jsme s dětmi vždy využili. Sepsala jsem tedy pro vás několik věcí, které mě osobně byly k užitku, a vím, že bych je 

pořídila zase. 
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Jsou to: 

✔ Kvalitní odsávačka mateřského mléka (za mě elektrická) 

 

✔ Asi šest bavlněných kojicích podprsenek. Možná skončíte na jiném počtu než já a nemusí to být zrovna kojicí podprsenky, 

podobnou službu udělá i obyčejná bavlněná podprsenka v aktuální velikosti. Většině z nás se prsa o něco zvětší už v těhotenství, ale 

po porodu ještě o číslo až o dvě mohou povyrůst, a proto doporučuji pro začátek zakoupit jen dvě podprsenky. Po porodu nakupte 

zbytek. Vyplatí se jednou dvakrát zajít do obchodu, kde si prádlo v klidu vyzkoušíte. Později už můžete osvědčenou velikost nakoupit 

v pohodlí domova, na mnoha e-shopech je dnes kvalitní výběr. Mně osobně se pro tyto účely nejvíce osvědčilo prádlo z H&M a také 

z Lidlu. 

 

✔ Kojicí šátek. To je velmi praktická pomůcka, kterou můžete využít, když chcete kojit na veřejnosti a mít při tom dostatek 

komfortu a soukromí. Můj syn byl navíc velmi zvídavé dítko, a když jsem ho kojila někde, kde bylo rušněji, rozhlížel se kolem, místo 

toho, aby se v klidu najedl. Kojicí šátek tohle vyřešil, navíc se dá použít i jako přikrývka na autosedačku, na nákupní košík nebo jako 

stylový šátek kolem krku. Já ten svůj nakoupila v DM marketu za 199 Kč a udělal mi velmi dobrou službu. 

 

✔ Kojicí polštář. Samozřejmě můžete na vypodložení použít kterýkoli jiný, ale tyto polštáře jsou delší a jejich použití je tak 

komfortnější. Já ten svůj navíc používala už během třetího trimestru na vypodložení bříška a nohou při spaní na boku. A později jsem 

z něj dělala dětem hnízdečko, do kterého jsem pokládala peřinku. 
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✔ Kvalitní ortodontické dudlíky. Můžete si je vzít už do porodnice a v případě, že nebude problém s technikou, můžete je začít 

klidně používat už tam. 

 

✔ Sáčky k uchovávání mateřského mléka 

 

✔ Jednorázové vložky do podprsenky. Kupte jen jedno balení do porodnice, během šestinedělí je využijete, později již tolik ne. 

Důležité je pravidelně je měnit, obzvlášť v parných letních dnech. Při problémech s bradavkami je doporučuji nepoužívat, neu-

možňují totiž větrání, takže se bradavky hůře hojí. V takovém případě používejte k zadržení přebytečného mléka raději přežehlený 

bavlněný kapesník, nebo sběrače mléka, které bradavku zároveň chrání. A nechte kůži bradavek úplně volně větrat, kdykoli je to jen 

možné. 

 

✔ Formovače bradavek, pokud je máte vpáčené nebo ploché 

 

✔ Lanolin na bradavky. Zpočátku jsou opravdu hodně namáhané a lanolin chrání efektivněji než jiné masti. Můžete zakoupit 

rovnou v lékárnách vážený lanolin do kelímku. Je to ovčí tuk, používá se jako základ léčivých mastiček, které se v lékárně přímo 

vyrábějí. Řekněte si zpočátku jen o malý kelímek, vyjde vás to levněji než značkové masti s totožným složením, později vždycky 

můžete v případě potřeby přikoupit vetší balení. 

 

✔ Dostatek bavlněných plen na odříhávání (asi 20 kusů) 
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✔ Kvalitní péřovou peřinku. První čtyři měsíce je základním vybavením. Umožňuje hlavičce ležet v ose, pomáhá i při baby koli-

kách, protože na peřince má miminko povolené bříško. Respektuje a podporuje přirozený psychomotorický vývoj dítěte. Peří je 

přírodní materiál, v zimě hřeje, v létě chladí. V parných letních dnech bylo mým dětem lépe nahatým na péřové peřince, než na froté 

ručníku. Takže pokud nejste alergičtí na peří, vřele doporučuji. Peřinka je jeden z mála produktů, které je možné zakoupit také u mě 

během odborných konzultací nebo na živých kurzech. 

 

✔ Šátek na nošení. Skvělá věc, většina dětí šátkování miluje a při kontaktním rodičovství je to skvělá pomůcka, protože umož-

ňuje ulevit bolavým zádům po delším nošení. Já měla svůj zapůjčený od kamarádky, ale skvělá stránka je satkomanie.cz. Po prvním 

roce jsem si nechala ještě ušít ergonomické nosítko na elihandmade.cz. To jsem si přehodila na záda jako batoh, takže na delší výlety 

a túry bylo super. Pro inspiraci můžete mrknout na tento odkaz. Uvidíte tady, jak se nosítko používá. 

 

✔ Dětskou postýlku, nejlépe dřevěnou, s pevnou, prodyšnou matrací (matraci kupujte raději novou). Přestože budete třeba spát 

s dítětem v jedné posteli, zpočátku, než si po porodu trochu odpočinete a přivyknete na spánkový deficit, ukládejte miminko raději 

do vlastní postýlky přiražené k vaší posteli. U většiny se dají sundat bočnice a připevnit k vaší posteli, takže je to prakticky stejné, jako 

kdybyste spali v posteli spolu. Pro děťátko je to takto zpočátku mnohem bezpečnější. Později už si miminko může spinkat přímo 

vedle vás, ale pamatujte, že by v posteli nemělo být mnoho polštářů a deček, a pokud postel sdílíte ve třech, měla by být dostatečně 

široká, alespoň 180 cm. My máme dva metry širokou a přišlo nám to tak akorát. Dříve jsme měli metr šedesát z IKEA, a to už mi na 

spaní ve třech i s dítětem přišlo opravdu málo. 

 

http://www.satkomanie.cz/
file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/https/:www.facebook.com/elihandmade.cz/videos/2256262574615714
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✔ Monitor dechu. Vyplatí se používat po dobu šesti měsíců. Můžete také zapůjčit na novorozeneckém oddělení servisovaný 

monitor dechu, většina porodnic už tuto službu běžně nabízí. 

 

✔ Vaničku nebo kyblíček na koupání 

 

✔ Teploměr pro miminko 

 

✔ Pleny, vlhčené ubrousky na cestování. Kdykoli můžete, omývejte děťátko po stolici jemným mýdlem a vodou. 

 

✔ Mast na opruzeniny. Nám se osvědčil Sudocrem. 

 

✔ Kočárek a přebalovací tašku. Vyplatí se kočárek pořídit, i když mnoho maminek si vystačí jen se šátkováním. Já osobně šátko-

vala moc ráda, ale kočárek jsem využívala také, zvlášť na delší vycházky. Moje záda si potřebovala taky trochu ulevit a děti mají jízdu 

v kočárku rády také. Co se značek týče, já měla pro nejstaršího syna Maxi Cosi trojkombinaci. Korba byla skvělá, ale sporťák nám 

nevyhovoval. Pro dceru jsem pořizovala z druhé ruky od kamarádky, tenkrát značku Jané dvojkombinaci. Byla jsem s ním moc spo-

kojená a měl ho tenkrát asi každý v našem městě. Golfky jsem potom pořizovala stylové od Bugaboo. 

U nejmladšího syna jsem si splnila sen a pořídila si dvojkombinaci Bugaboo Cameleon, byl z druhé ruky, dovezený z Anglie od mé 

sestry. Taktéž golfky Bugaboo Bee byly super. Uvažovala jsem ještě o golfkách značky Greentom. Ale nakonec jsem si nechala Bee.  
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V autě jsme vozili ještě jedny od Bébé Confort, ty byly o něco skladnější. Nový kočárek jsem měla jen pro nejstaršího a potom golfky 

pro Ellu, to pro mě byla srdeční záležitost. Tak to vám píši jen pro inspiraci, hodně maminek se mě ptá na sociálních sítích, jaké ko-

čárky doporučuji . 

 

✔ Autosedačku. Raději novou. My měli značky Maxi Cosi a Cybex. 

 

✔ Desinfekční ubrousky na ruce, na cestování. Doporučuji je přibalit do přebalovací tašky. Ne vždy si můžete umýt ruce před 

kojením. 

 

✔ Paralen a Nurofen sirup a čípky. Vždy mějte v lékárně připravené tyto léky na srážení teploty. Nikdy nevíte, kdy bude vaše 

děťátko poprvé nemocné, a u miminek je včasné srážení teploty velmi důležité. 

 

✔ Vincentku na čištění nosánku 

 

Tak to by byla základní výbava, kterou určitě doporučuji pořídit. Pokud si budete chtít dopřát ještě nějaké vychytávky navíc, dále 

doporučuji ještě pro radost: 

✔ těhotenskou rolničku www.tehotenskarolnicka.cz 

✔ šperky z mateřského mléka, najdete na www.lovelymilkypearls.cz 

✔ kojicí oblečení, trička, šaty, mikiny, košile… Moje oblíbené byly z Lidlu  

file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/www.tehotenskarolnicka.cz
file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/www.lovelymilkypearls.cz


Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení 

www.zdravizeny.com         110 

 

✔ jantarové korálky na zoubky 

✔ bio oleje na masáže, olej na dásně, olej zrození a radovánek od Ellinoru: www.ellinor.cz 

 

Tohle byly moje srdcovky, tak když budete chtít, mrkněte na ně .  

file:///E:/E:/uzivatel/Plocha/tery%20kniha/www.ellinor.cz
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9.2. Patnáct nejčastějších mýtů o kojení 

Určitě jste i vy nějaké zaslechly. Bohužel jim mnoho žen věří a často třeba i dříve odstavují, více se stresují, a mnohdy zcela zbytečně. 

Dala jsem tedy pro vás dohromady nejčastější mýty, abyste věděly, jak se realita ve skutečnosti má. 

 

Mýtus č. 1: „Mám slabé mléko“ 

Slabé mléko je pojem, který je úplným nesmyslem. Jak už jsem uváděla v první kapitole, mléko po týdnu od porodu mění barvu, 

často je namodralé a maminky, obzvlášť na konci šestinedělí, kdy už prsy nebývají nalité, pochybují o kvalitě svého mléka. Ovšem 

zcela zbytečně. Někdy tento pojem zaslechnu i v souvislosti s laktační krizí (viz kapitola 5.4.). Tady jde ale pouze o přechodný 

nedostatek, který jde řešit během několika málo dnů velice efektivně. Mléko ani v tomto případě není „slabé“. 

Tento mýtus často můžeme slyšet od starších generací, kde byl tento chybný termín často užíván a bohužel se ještě stále předává. 

Vaše mléko je ale vždy tou nejhodnotnější potravou, kterou můžete svému děťátku v prvních měsících života nabídnout. Samozřejmě 

se jeho složení mění v závislosti na vaší stravě, zdraví a míře stresu, který prožíváte. Rozhodně je proto důležité zajistit dostatečný 

příjem živin. Nutriční hodnota mateřského mléka žen se liší v závislosti na stravě a životním stylu, viz kapitola 7.3. 

Ani v zátěžovém období (například během nemoci) vaše mléko není slabé, naopak bude plné protilátek, které pomohou stavět 

imunitu vašeho dítěte. 
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Mýtus č. 2: „Jím za dva“ 

Toto je i častý těhotenský mýtus, a opravdu není potřeba zvyšovat množství jídla kojící ženy.  

Důležitá je však pestrá strava (viz kapitola 7.3.) a pravidelnost. Lépe častěji a v menších, nutričně vyvážených dávkách. A také se 

vyhýbat sladkostem a slazeným nápojům, když už ne kvůli linii, tak z důvodu prevence baby koliky. 

 

Mýtus č. 3: „Když kojím, musím vypít hodně mléka“ 

Laktace je ovlivněna zejména hormonální činností a stimulací bradavek při sání. Množství mléka se tvoří podle toho, kolik dítě vypije, 

a ne podle toho, kolik sní a vypije maminka. Kravské mléko skutečně tvorbu mléka nijak zásadně neovlivňuje. Naopak nadbytek 

konzumace kravského mléka často vede k alergickým reakcím miminek, od nadýmání bříška až po kožní problémy. Proto je dopo-

ručuji v kapitole 7.3. na nějaký čas vynechat úplně. 

 

Mýtus č. 4: „Při kojení nesmím pít kávu“ 

Ale jasně, že můžete . Jen je třeba dbát na množství, nejlépe jednu slabší kávu za den, ale ne na noc. Pokud jste byla zvyklá na 

černé silné espresso, zjemněte ho rostlinným mlékem a vypijte k němu alespoň skleničku, dvě skleničky čisté vody. Potom už jen 

dejte pozor, abyste šálek dobré kávy ještě nekombinovala s větším množstvím zeleného a černého čaje. 
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Mýtus č. 5: „Během kojení nemůžu jíst čokoládu“ 

Můžete, ale zkuste ji první tři měsíce omezit na minimum, nebo úplně vynechat. Čokoláda totiž může způsobovat zácpu i nadýmání, 

takže je lepší vyzkoušet malé množství, a podle reakce dítěte uvidíte. Buď se nebude nic dít a vy si tak můžete trochu dopřát, nebo ji 

prostě vysadíte úplně. Stejně tak budete postupovat v případě výskytu vyrážky, ekzému, a to u všech rizikových potravin. 

 

Mýtus č. 6: „Pivo zvyšuje tvorbu mléka“ 

Kdepak, pivo opravdu, podobně jako kravské mléko, vliv na laktaci nemá. Jistě si sklenku můžete občas dopřát, nejlépe bezpro-

středně po nakojení. A čím méněstupňové pivo, tím lépe. 

 

Mýtus č. 7: „Při kojení se vždy hubne“ 

Někdy ano, ale rozhodně ne vždy! 

Určité procento žen (a patřila jsem k nim i já) vlivem zpomalení metabolismu kojením naopak trochu přibírá. Každá jsme jiná, proto 

se nestresujte, pokud zrovna u vás kila po porodu nejdou dolů, ba naopak o něco nahoru. Na hubnutí vyčkejte, až dokojíte, přeci jen 

tělo potřebuje čas a kojení samo o sobě je pro mateřský organismus pořádná zátěž. Tady se vyplatí trpělivost. Uvidíte, že po od-

stavení vám hubnutí půjde mnohem lépe . 
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Mýtus č. 8: „Musím kojit v pravidelných intervalech“ 

Zpočátku ano, později ne. Konkrétně, když je miminko donošené, samo se aktivně budí na kojení, má dostatek pomočených plen za 

den a přibírá. Některé děti se budí na krmení pravidelněji, jiné jsou zpočátku spavé. Tam musíme kojení opravdu hlídat a nenechat 

miminko vyhladovět dlouhou pauzou mezi jídly. Výsledkem by bylo jeho nedostatečné přibývání, či dokonce ubývání na váze, ná-

sledně pak snížení tvorby mléka. Vznikne potom nezřídka začarovaný kruh, nazvaný laktační krize (viz kapitola 5.4). Pokud si nejste 

jisté správnou frekvencí, doporučuji konzultaci u zkušené porodní asistentky a laktační poradkyně. Den před návštěvou si zapisujte 

časy, kdy kojíte a nejlépe i jak dlouho, a potom to proberte na místě. Někdy je dobré i jedno dvě kojení zvážit, pokud vám dítě 

dostatečně nepřibírá. 

Po čase, když je krize za vámi a dítě přibírá, můžete už frekvenci krmení nechat opravdu jen na něm. 

 

Mýtus č. 9: „Kojit má smysl jen do jednoho roku, potom už je to zbytečné a dítě má z tebe dudlík“ 

Tak tohle slýchávám často, ať už na poradnách během rozhovorů, nebo v on-line poradně. 

Možná si z vás dítě v noci dělá dudlík, to ano, ale to se dá odnaučit i bez úplného odstavení od mateřského mléka. Pamatujte,  že 

kojení má smysl, ať kojíte půl roku, nebo třeba čtyři. Vždy obohacuje jídelníček dítěte o cenné protilátky, které v žádné umělé výživě 

přítomny nejsou. Všechny vitamíny, minerály a stopové prvky obsažené v mateřském mléce jsou mnohem stravitelnější než v umělé 

výživě. Proto i při zavádění příkrmů vždy platí, že mateřské mléko má přednost. Stejně tak, když dítě onemocní. Pokud navíc cestu-

jete do zahraničí, bude kojení obrovskou výhodou i u tříletého dítěte. Takže kojte opravdu tak dlouho, jak to jen bude vyhovovat vám 

oběma, a nehleďte na okolí. U nás si ještě na přirozené rodičovství musíme zvykat, a bohužel, někdy za ně i bojovat. Ale rozhodně to 

má smysl. 
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Mýtus č. 10: „Moc ho nechovej, ať ho nerozmazlíš“ 

Malé dítě opravdu nemůžete rozmazlit. Jen vymazlit . A to je více než žádoucí. 

Dítě potřebuje v raném věku, více než kdy jindy, upevnit svou sebelásku a vlastní hodnotu tím, že bude od svých nejbližších dostávat 

pozornost, lásku a pocit bezpečí. Když necháte miminko vyplakat, co si myslíte, že se naučí? To, že jeho potřeby nejsou uspokojovány 

a jeho svět není bezpečný. A to ho ovlivní na dlouhá léta, možná na celý život. Takže mazlete, chovejte je a důvěřujte dětskému pláči. 

A až vám bude někdo radit opak, dejte mu přečíst tento e-book, případně mu dejte přečíst Koncept kontinua od J. Liedloffové. Na 

nevyžádané rady to někdy pomůže . 

 

Mýtus č. 11: „Jen jedna poloha na kojení je správná“ 

Každá maminka najde svou optimální polohu. Opravdu nemusíte mít jen jednu, někdy může být řešením některých problémů právě 

změna polohy. 

 

Mýtus č. 12: „Kojit se má vždy jen z jednoho prsu, aby se stihlo tvořit mléko“ 

Pokud vám to vyhovuje, klidně kojte z jednoho prsu, pak z druhého a pak se zase vraťte k prvnímu a opětovně k druhému. Tato 

metoda se doporučuje pro zvýšení tvorby mléka. 
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Mýtus č. 13: „S horečkou maminka kojit nemůže“ 

Žádnou paniku, jde to i při horečce. Naopak, během nemoci se zvyšuje obsah protilátek v mateřském mléku, což je pro děťátko v ta-

kové situaci více než prospěšné. 

 

Mýtus č. 14: „Bolavé a poničené bradavky = konec kojení“ 

Je to samozřejmě nepříjemná komplikace, ale kojit můžete dál. Je ale důležité snížit diskomfort při kojení na minimum, a sice správ-

nou polohou. Právě chybou v technice přikládání dítěte se bradavky poraní nejčastěji, proto v takovém případě doporučuji konzultaci 

s laktační specialistkou. Už jen změna polohy může mamince během pár vteřin pomoci. Také je vhodné v takovém případě prsa 

alespoň na chvilku střídat a zahájit včasnou léčbu poranění, aby se bradavka zregenerovala s minimální časovou prodlevou. 

 

Mýtus č. 15: „Kojící maminka musí vypít šest litrů tekutin denně“ 

Ne, to opravdu nemusí. Při kojení je sice běžná větší žízeň a je opravdu nutné množství tekutin mírně navýšit, 2-3 litry však bohatě 

postačí.  
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9.3.  Časté dotazy z on-line poradny 

Sdílení je velmi důležitá forma podpory. Virtuální sdílení pomáhá podobně jako živá setkání, a tak jsem se rozhodla ještě pro tento 

bonus, abyste měly možnost načerpat inspiraci. Uvádím zde nejčastější dotazy mých klientek a mé odpovědi na ně. 

Největší vlna dotazů většinou přichází po živém vysílání na instagramu nebo po webinářích. Několik z nich jsem uvedla právě v této 

podkapitole. 

 

„Dobrý den, zajímalo by mě, jak poznám, že mému dítěti mléko stačí? Malému jsou dva týdny a zatím jen kojíme, ale někdy se mi 

po jídle zdá neklidný a říkám si, jestli nemá hlad. Děkuji za odpověď.“ 

 

„V tomto věku obvykle začíná tzv. baby kolika, neklid po jídle tedy může také znamenat bolest bříška, ale samozřejmě také nemusí.  

U malých dětí je těžko rozpoznatelné, proč aktuálně pláčou. U koliky to bývá zpravidla prudký, naléhavý pláč. 

Jinak dobře kojené miminko má za den dostatek pomočených plen a do tří týdnů získává zpátky svou porodní hmotnost. Pokud je 

čilé a na krmení se budí, u prsu aktivně saje, nemusíte se znepokojovat. V novorozeneckém věku mohou být některé děti spavější, ty 

je potřeba na krmení zpočátku budit v pravidelných intervalech. Pokud jsou spavé i u prsu, je lepší zpočátku kojení vážit, abychom 

měly přehled, kolik vypijí. Někdy je zpočátku nutný dokrm. Optimální potom v takovém případě je, když dokrmujete vlastním odstří-

kaným mlékem. Doporučuji pro tyto účely pronajmout nebo zakoupit kvalitní elektrickou odsávačku." 
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„Ráda bych se zeptala, zda je lepší kojit z obou prsou, nebo jen z jednoho?“ 

 

„Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Zpočátku nabízíme dítěti vždy obě, po rozběhnutí laktace většinou jeden prs na jedno 

krmení postačí. Může se to ale v průběhu věku dítěte měnit. Také znám spoustu žen, které od začátku kojily z obou prsou. Takže 

záleží na vás a vašem děťátku. Pokud bude po krmení spokojené, nechte to tak, jak to zrovna máte. Pouze v případě laktační krize 

doporučujeme jednoznačné střídání prsou, to pak můžete nabídnout obě i několikrát během jednoho krmení.“ 

 

„Dobrý den, můj čtyřměsíční syn nechce usínat sám. Máte nějaké rady, jak to změnit? Děkuji.“ 

 

„Dobrý den. Ve čtyřech měsících je běžné, že jsou děti zvyklé spát v blízkosti rodičů. Všeobecně bych vám v tuto chvíli doporučila 

zavést pravidelný denní režim, pokud to tak ještě nemáte. Přibližně stejné časy bdění, jídla a spánku hodně napomáhají samo-

statnému usínání. Do postýlky dávejte spát dítě vždy unavené a ve stejný čas. Buďte mu nablízku a v žádném případě ho nenechte 

plakat. Uvidíte, jak bude reagovat, každé dítě je jiné. Můj nejstarší syn usínal brzy sám, protože jsem už během šestinedělí vypo-

zorovala, kdy je unavený a ještě bdělého jsem ho pokládala do postýlky. U druhorozené dcery jsem si všimla až ve věku tří měsíců, že 

usíná jedině u prsu. Takže přes den jsem střídala pravidelné vycházky s kočárkem a s uspáváním u prsu jsem vydržela zhruba do půl 

roku věku. Se zavedením příkrmů jsem ji začala večer postupně učit i samostatnému usínání v postýlce. Pokládala jsem ji do postýlky 

vždy po koupání a jemné masáži, unavenou a ve stejný čas. Předtím dostala napít mateřského mléka, pomazlily jsme se. Postupně se 

naučila usínat vzápětí sama v postýlce a za další dva měsíce to zvládla i přes den. 
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Nejmladšího syna jsem do osmi měsíců uspávala v nosicím šátku anebo v kočárku během vycházky. Sám se naučil usínat až kolem 

jednoho roku věku. Tady vidíte, že každé děťátko je jiné a vyžaduje individuální a láskyplný přístup. Vřele ještě doporučuji knihu: 

Každé dítě může dobře spát, v této publikaci najdete přesný návod i objasnění nejčastějších příčin problémů se spánkem dětí.“ 

 

„Moje šestiměsíční holčička pokaždé, když od ní odcházím, začne plakat. Nevydrží být chvilku sama, nechce být u nikoho jiného 

než u mě. Když ji mám u sebe a někdo na ni mluví, je v pohodě, ale jakmile si ji někdo vezme, začne plakat. Máte radu, co s tím?“ 

 

„To je v tomto věku běžné. Některé děti toto prožívají až kolem osmého měsíce věku, jiné dříve. Nazývá se to pohledem vývojové 

psychologie separační úzkost. V tomto věku už jsou děti fixované na nejbližší pečující osobu, kterou je maminka, tatínek, někdy třeba 

i babička, a v jejich nepřítomnosti se cítí být v ohrožení. Malé děti žijí v přítomném okamžiku, tady a teď, žádné potom nemají. 

Jednoduše v tu chvíli netuší, že vy se vrátíte. Proto je důležité dětem eliminovat tyto situace jen na nezbytné minimum (například 

maminčina návštěva lékaře apod.). Doporučuji nenutit děti pobývat v náruči jiných, byť vám blízkých, osob když pláčou, protože 

citlivé děti opravdu potřebují láskyplný přístup a péči a v žádném případě by neměly být vystavovány zbytečnému stresu. Tady se 

totiž buduje jejich důvěra v sebe sama i okolní svět. Některé děti to zvládnou dříve, jiné později, ale vždy je třeba trpělivý a láskyplný 

přístup. Ve zkratce: důvěřujte vždy dětskému pláči.“ 
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„Terezko, moc děkuji. Moje mamka pořád říká, že za to můžu já, že ji nechci půjčovat, co mám také ale dělat jiného, když pláče." 

 

„To děláte dobře, že ji nepůjčujete, když sama nechce. Mrkněte na web na článek o kontaktním rodičovství, psala jsem ho nedávno. 

Děti jsou navíc s námi velmi intenzivně propojené i na bioenergetické rovině. Zatím se vaše malá cítí být součástí vaší identity, 

nepociťuje ještě svou vlastní. Proto ta separační úzkost při oddělení od matek v raném věku běžně nastává.“ 

 

„Chci se optat: malá mě v pátém měsíci začala úplně odmítat. Snažím se jí aspoň odstříkávat. Byla mi škoda přestat kojit, když 

jsem mléko měla. Teď jí bude šest měsíců. Už si bohužel odstříkám jen cca 60 ml jednou denně a nastavím umělé mléko. Malá už 

je i na příkrmech. Dostává mléko odpoledne k svačině. Chci se zeptat, jestli i tak něco z toho ode mě vezme? Anebo jestli už můžu 

kojení ukončit a přestat odstříkávat? Děkuji za odpověď.“ 

 

„Moc vás zdravím, každé množství mateřského mléka je pro malou prospěšné, i těch 60 ml, které třeba můžete i přidat do umělého 

mléka a udělat mix. Zejména množství protilátek v mateřském mléku je pro budování imunity důležité. Ale samozřejmě základ 

dostala, takže máte dvě možnosti. Buď ještě vytrvat a třeba zkusit poradnu, kde se můžeme podívat na techniku, zda by se ještě 

nechytla. Případně vám můžu poradit, jak navýšit vaši tvorbu mléka. Anebo naopak ukončíte úplně, rozhodnutí je vždy na vás a já vás 

podpořím v obou případech. Dejte na intuici :-)." 

 

„Já už od začátku měla s kojením problém. V porodnici mi tenkrát laktační poradkyně řekla, ať si koupím kloboučky, že mám 

špatné bradavky, protože se mi malá nechtěla moc přisávat. Jako prvorodička jsem poslechla a byla za to ráda. Teďka zpětně lituji, 
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že jsem ji poslechla, protože potom jsem měla schůzku s laktační poradkyní, se kterou se nám podařilo kloboučky odbourat. Ale 

pak po měsíci nastal bojkot, že to malé neteklo, jak mělo. A to jsem zkoušela homeopatika, řecké seno i benedikt lékařský. To 

pomohlo s užíváním dvou měsíců, pak jsem začala dávku ubírat, protože malé byly čtyři měsíce a začaly jsme s příkrmy. Co si 

budeme povídat, docela to lezlo do peněz ty bylinky, říkala jsem si, že když už bude k tomu jíst ty příkrmy, tak to nějak dáme, ale 

nastal další bojkot. 

A už jsem to potom nějak nezvládla psychicky překonat, protože kdykoli jsem vyndala prso, začaly strašný hysteráky, a kojení z asi 

patnácti minut bylo hodinové a hodně u toho plakala.“ 

 

„Rozumím, začátky jsou někdy náročné a velmi to vyčerpá. Já myslím, že právě brzké příkrmy s vysazením bylinek mohly být spolu-

příčinou laktační krize, proto malá mohla prs začít náhle bojkotovat. Při laktační krizi je totiž snížený vypuzovací reflex, a proto někdy 

děti začnou prs bojkotovat. Ale někdy i z jiných důvodů. Tak uvidíte; pokud byste chtěla tvorbu mléka navýšit, doporučila bych vám 

opět nasadit homeopatika, vhodné bylinky i zvýšit frekvenci a délku odsávání mléka. Také zajistit vyšší příjem tekutin. Samozřejmě, 

pokud by malá sála z prsou, podstatně by vám to situaci zjednodušilo, ale na to je individuální setkání mnohem lepší.“ 

 

„Dobrý den, sledovala jsem živé vysílání a mám otázku. Malému je pomalu sedm měsíců a pořád kojíme. Hlavně tedy v noci, přes 

den už má příkrmy, tak prso nevyžaduje. Ale v noci se mi budí neustále, dokonce i po dvou hodinách. Dudlík odmítá, plive ho, a 

lahvičku v noci taky nepřijme, přes den ano. Spí s námi v posteli… Doktor mi radil, aby začal spát ve své postýlce, že pokud bude 

spát vedle mě, tak si prsa vždy najde… a má mě jako dudlík, ale má v postýlce hrozné záchvaty breku a vidím, že se trápí a to 

nechci, je hodně mazlivý a vyžaduje pozornost. Dudlíky jsme koupili všechny, co se daly, ale žádný nechce. Děkuji za odpověď.“ 
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„Krásný den přeji. To je velmi častý problém a i já jsem nedávno toto s nejmladším synem řešila. Doktor má pravdu, že poblíž vás 

bude prs vyžadovat, a stejně tak vám rozumím, že ho nechcete stresovat. Já toto dilema měla také a nebylo to nic jednoduchého, 

protože taktéž i můj syn je velmi kontaktní. Doporučuji dát na vaši intuici a také přihlédnout na sebe - jak se cítíte vy… Můžete přes 

den únavu saturovat například odpoledním spánkem, když malý spinká, nebo vás někdo na chvíli vystřídá? Nebo jste na péči přes 

den sama a jedete na doraz? A v jaké kondici je vaše zdraví? To vše hraje velkou roli v rozhodování a já vždy doporučuji řídit se vlastní 

intuicí a aktuální situací u vás doma. 

Mohu vám ještě říct, jak jsem to vyřešila já. Do jednoho roku věku jsem to nakonec vydržela, ale potom jsem byla nemocná a věděla 

jsem, že je načase to řešit, i z ohledu na sebe. Přes den jsem kojila, ale týden jsem spala v pracovně a k malému vstával manžel. Třetí 

noc už spinkal syn celou noc, a od té doby spí velmi dobře, bez buzení, pokud mu tedy zrovna nerostou zoubky nebo není nemocný. 

Tak to jen pro inspiraci . Hodně štěstí přeji, a vždy myslete na to, že tohle období dříve nebo později skončí.“ 

 

„Děkuji . Zkusím spát jinde a zaúkoluji manžela, naštěstí v tom nejsem sama. Krásný večer a určitě vás budu sledovat, toto téma 

mě velice zajímá a vše, co se týká kojení.“ 

 

„Skvělé, určitě manžela zapojte, je to užitečné a důležité pro obě strany. Děkuji i já a hezký zbytek večera přeji.“ 

 

„Dobrý den, děkuji za dnešní vysílání. Mohla bych mít ještě dotaz prosím? Náš chlapeček má šest měsíců a váží přesně sedm kilo 

a měří sedmdesát dva centimetrů. Ale v pěti měsících měl 7400 g, a to jsem mu dávala zeleninový příkrm (zatím asi 60 g) a nyní je 
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na 200 g, a i tak měl úbytek. Dle dětské lékařky mám ráno nakojit, potom ovoce, oběd maso-zeleninový, odpoledne jogurt, večer 

kaše a před spaním nakojit a kojení také po každém z příkrmů. Co byste mi doporučila prosím vy? Moc děkuji za radu, ať se vám 

daří.“ 

 

„Dobrý den. Převážně souhlasím s vaší pediatričkou, jen bych svačinky zaváděla pozvolna s asi týdenním odstupem, podle toho, jak 

to bude tolerovat. Každé děťátko je jiné, proto vždy doporučuji individuální přístup a zkoušet tak, aby mělo možnost pozvolna si 

zvykat na nové chutě. Brzy bude na blogu nový článek o tom, jak postupovat s příkrmy. Dávám vždy vědět do stories i v příspěvku na 

instagramu a vše najdete na mém webu www.mamsway.cz, když budete mít chviličku, můžete mrknout. A z toho úbytku si nic 

nedělejte, mohlo se také jednat o růstový spurt a to je vždy přechodná záležitost. Hodně štěstí přeji .“ 

 

„Byli jsme v pátek u obvodní lékařky a doporučila mi již začít malou přikrmovat. Je jí šest měsíců. Zajímal by mě váš názor, kdy je 

vhodný čas?“ 

 

„Všeobecně plně kojeným dětem začínáme nabízet příkrm kolem šestého měsíce věku. Nekojeným od ukončeného čtvrtého měsíce. 

V zásadě tedy souhlasím s vaší pediatričkou. Je ale důležité vědět, že některé děti ještě v tomto věku být zralé na příkrm nemusejí. 

Poznáte to jednoduše tak, že příkrmy odmítají. V takovém případě doporučuji děti nenutit, jen trpělivě nabízet a případně vždycky 

na chvilku odložit. Odkládáme také v případě oslabení, např. když dítě onemocní, nebo je čerstvě očkované, případně když začnou 

růst zoubky s vysokými teplotami. 
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Některé děti naopak příkrmy vyžadují i dříve. Pokud například probíhá laktační krize kolem pátého měsíce věku, můžeme místo 

dokrmování umělou výživou dát první příkrm. V zásadě je to tedy na vás. Je-li malá zdravá, v dobré kondici, klidně začněte. A uvidíte, 

jak bude reagovat. V případě nemoci a v době rekonvalescence doporučuji vyčkat.“ 

 

„Můj dvouměsíční syn spinká celou noc. V porodnici mi sestry říkaly, ať ho budím na kojení i v noci. Co byste mi poradila vy?“ 

 

„Především je důležité, aby přes den nebyly moc dlouhé pauzy mezi kojením. Za 24 hod. by měl být zhruba šestkrát až osmkrát 

nakrmený, z toho alespoň dvě noční kojení by měla probíhat buď v pozdních večerních hodinách, nebo brzy ráno. Pokud spinká 

například od jedenácti večer a další krmení probíhá mezi pátou až šestou hodinou ranní, je vše v pořádku. V opačném případě 

nebude zajištěna dostatečně vysoká hladina prolaktinu (hormon zodpovědný za tvorbu mléka) a může se následně začít tvořit méně 

mléka. Takže pokud vám spinká od osmi od večera do osmi do rána, doporučuji dvakrát na kojení probudit. Například před půlnocí, 

nebo než půjdete spát, a potom k ránu. Od šesti měsíců věku už v noci budit na krmení nemusíte vůbec. V tomto věku se zpravidla 

začíná s příkrmy, a pokud vám bude spinkat celou noc, bude to jen dobře pro vás.“ 
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10. Když nekojím 

Ne všechny ženy mohou kojit. I když jen 0,5 procent žen kojit nemůže z hormonálních nebo anatomických důvodů, může se vyskyt-

nout mnoho příčin, které ukončí kojení dříve než po prvním roce života dítěte. Zejména zdravotní stav ženy je vždy prioritou! Kojení 

je energeticky i imunologicky náročné období v životě ženy a skutečně ne všechny ženy jsou v takové kondici, která kojení 

umožňuje. Zároveň některé začátky a okolnosti porodu ovlivňují začátky kojení a potkala jsem mnoho žen, které se trápily opa-

kovanými infekcemi prsu a jejich tělo zkrátka stagnovalo tak dlouho, až se pro ně jakákoli snaha o pokračování kojení stala nad-

měrnou zátěží. Každá z nás máme jiné limity a vždy bychom měly jednat v souladu se sebou a moudrostí našeho těla. Řídit se intuicí 

je moc důležité. 

 

Ať už je důvod nekojení jakýkoli, neznamená to, že jsme selhaly. Vždy je nejdůležitější psychická pohoda nás, maminek, a pohoda 

našich dětí. 

Je možné, že jste si moc přála kojit a teď jste nešťastná, protože to nelze. Myslete v takovém případě na to, že i nekojení má své 

výhody. V první řadě budete v péči o miminko daleko více zastupitelná. Tatínkové se tak mohou zapojit do krmení dětí v již raném 

věku, což mnozí ocení a buduje se tak intenzivnější vazba mezi tatínkem a miminkem. Patrně si zpočátku trochu více odpočinete, 

protože umělé mléko zasytí děti zpravidla na delší dobu, a tak v noci déle spinkají. 

Snažte se co nejvíce naplňovat zásady kontaktního rodičovství. Krmte vaše děťátko z láhve vždy v náruči a po krmení se při 

odříhávání „domazlete“. Klidně se při krmení můžete někdy v pohodlí domova vysvléknout a s miminkem si užít kontakt kůže na 

kůži při krmení i mazlení. 

A pamatujte, že kojení je jednou ze zásad kontaktního rodičovství, nikoli však jedinou .  
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11. ZÁVĚR 

Závěrem bych ráda ještě řekla pár slov. K vám všem. Opravdu jen pár . 

Matkami se nerodíme, ale stáváme se jimi v průběhu života. Je přirozené, že se v této roli postupně učíme a posouváme dál a dál. 

Kojení nám může v mnohém pomoci. Usnadňuje mamince i děťátku začátek společné cesty. Navíc pomáhá léčit rány, utržené v po-

rodním procesu, vzniknou-li. 

 

Když je kojení možné, je to krásný a intenzivní prožitek pro ženu i miminko. Když ale nekojíme, neznamená to, že jsme selhaly. 

Neuznávám fanatismus v jakémkoli ohledu, a tak na svých konzultacích podpořím ženy v každé situaci. Existuje mnoho cest. Ta vaše 

bude ta jediná správná a nikdy o ní nepochybujte. 

 

Děkuji, že jste dočetly až sem, vážím si vašeho času a věřím, že vám budou informace této knihy užitečnou podporou v začátcích 

vašeho mateřství. Pokud byste chtěly načerpat další inspiraci, ať už v oblasti péče o dítě, nebo o sebe, klikněte na www.mamsway.cz. 

Pro své klientky píšu blog a snažím se vždy zprostředkovávat ty nejnovější poznatky. Můžete si také najít můj profil na facebooku a 

instagramu, kde pravidelně přispívám a sdílím střípky ze svého profesního i osobního života.  
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Budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu; když si najdete chvilku, napište mi e-mail na mamsway.cz, nebo na facebook či instagram. 

Těším se na viděnou s vámi, ať už ve virtuálním prostoru, nebo naživo na kurzech či seminářích, které pořádám. 

Přeji vám mnoho krásných a nezapomenutelných okamžiků s vaším miminkem . Ať je pro vás vaše cesta raným mateřstvím krásnou 

a inspirativní dobou! Určitě vás v mnohém promění. A i když dokáže být někdy pořádně náročná, neznám cestu, která by měla větší 

smysl. 

 

 

S láskou Tereza 

mailto:tereza.sopkova@seznam.cz
http://www.mamsway.cz/
https://www.facebook.com/kojimekarlovarskomamsway
https://www.instagram.com/terezalerchmamsway/

