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Abstrakt  

Příspěvek se zabývá časnými indiciemi vybraných poruch vývoje – jako jsou poruchy chování, 

pozornosti a afektivity (sdružené pod diagnostické kategorie LMD popř. ADHD) a poruchami 

autistického spektra (PAS). Zmíněné diagnostické jednotky mají zpravidla velmi složitou 

polyvalentní příčinu a nová zjištění ukazují též na možný genetický, metabolický, mikrobiologický, 

toxikologický a imunologický podtext. Mnoho těchto spolupůsobících vlivů je možné ve vývoji 

dítěte eliminovat či redukovat – volbou individuálně vhodné výživy a stimulace, nezvyšováním 

toxické a imunologické zátěže. Většina nabízených výživových, výchovných a režimových 

doporučení je vhodná pro všechny děti, ale potřebné informace by se měly dostat zvláště k rodičům 

dětí, jejichž vývoj vykazuje některou z varovných indicií, mají v rodinné anamnéze poruchy 

metabolismu (např. fenylketonurie, coelikalie), poruchy imunity, alergie či potravinové intolerance 

nebo patří mezi rizikové kojence (v důsledku průběhu gravidity či porodu). 
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Úvod 

K zabývání se tímto tématem mne inspiroval příběh dítěte, jehož vývojová porucha byla rozpoznána 

a diagnostikována až po několikaletém úsilí jeho matky. Vývoj chlapce byl vždy trochu opožděný a 

vykazoval určité nápadnosti, ale celkově se odborníkům jevil v pořádku. Rodiče se s diagnózou 

nakonec celkem konstruktivně vyrovnali a nyní se oprávněně ptají, zda se to náhodou nemohli 

dozvědět už v době prvních pochybností, tj. v půl roce života syna, kdy se jim v porovnání s jinými 

dětmi začal zdát trochu jiný a zvláštní. A hlavně, zda mohli pro své dítě něco udělat dřív. 

Myšlenka identifikovat vývojové poruchy co nejdříve je opodstatněná. S tím se pojí možnost 

dřívější intervence a ve většině případů příznivější prognózy pro dítě do budoucna. Podmínky 

zlepšení stavu či úplné nápravy jsou mnohem nadějnější, dokud jsou fyziologické tělní systémy 

dítěte plastické.  

Dítěti, které přijde na svět s nějakým zřejmým zdravotním problémem či rizikem, je věnována 

zvýšená péče a pozornost hned od narození. Stanovit spolehlivou „vývojovou“ diagnózu je však u 

dětí s mírnějšími a méně zjevnými potížemi už v kojeneckém věku nesnadné. Nicméně lze sledovat 

určité varovné příznaky. Tyto – budu je nazývat indicie – by měli znát především sami rodiče a 

zcela samozřejmě i odborníci, s nimiž malé dítě přichází do kontaktu: (dětští) lékaři, 

psychologové… 

Nekladu si za cíl terminologicky definovat a diskutovat celou šíři problematiky vývojových poruch, 

ale chci se zaměřit na konkrétní poznatky a snadno prakticky uplatnitelná doporučení. 

Tam, kde se odvolávám na zkušenosti či vyjádření rodičů, vycházím z konkrétních výpovědí lidí, 

kteří reagovali na mou výzvu a napsali „příběh svého zvláštního dítěte“. Výzva byla zveřejněna 

v diskusích na webových stránkách www.rodina.cz, www.mimibazar.cz, a www.coeliac.cz. Na 

http://www.rodina.cz/
http://www.mimibazar.cz/
http://www.coeliac.cz/
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základě rámcových okruhů pro příběh
1
 odpovědělo 15 rodičů, podrobnější analýza získaného 

materiálu by přesáhla rámec tohoto příspěvku. 

 

Předkládám několik bodů, které je možno považovat za východiska dalších úvah a rozboru:  

 

1. BAGATELIZACE? Mnoho vývojových odchylek vykazuje jisté příznaky mnohem dříve, 

než mohou být spolehlivě diagnostikovány. Vývojová norma pro kojenecký věk je poměrně 

pružná a tolerantní. Takže rodiče, přestože často mají o dítěti jisté tušení (viz Živný, 

nedatováno), se celkem ochotně nechají uklidnit opatrnými závěry odborníka či útěchou 

příbuzných, že „to nemusí nic znamenat“, „uvidíme později“, „z toho vyroste“… Jedná se 

hlavně o situace, kdy vývojová odchylka není markantní, problémy dítěte nejsou výrazně 

manifestované a v ordinaci lékaře (psychologa) se třeba ani neprojeví. I potíže typu 

„tříměsíční“ kolika, průjem, zácpa, častý „bezdůvodný“ pláč či neklidný spánek by neměly 

být posuzovány jako u kojenců obvyklé, které je potřeba „přežít“, neboť zpravidla pominou 

i bez řešení. Děti, jejichž některé projevy jsou vystupňované natolik, že to jejich rodiče 

přivede hledat radu specialisty, nejspíš tvoří výjimku z tohoto pravidla a mohou včasným 

sledováním a intervencí jedině získat. 

 

2. CHYBNÁ INTERPRETACE? Poruchy chování, pozornosti a afektivity (sdružované pod 

syndromy ADHD, ADD, LMD) a poruchy autistického spektra (PAS) se většinou 

diagnostikují až u předškoláků či později. Již v kojeneckém věku mohou (ale nemusí) 

vykazovat některé více či méně diagnosticky charakteristické příznaky, avšak jim často není 

věnována dostatečná pozornost a jsou považovány spíše za projevy temperamentové a 

osobnostní individuality dítěte či fyziologické nezralosti organismu a nervového systému. 

 

3. SLOŽITÁ KAUZALITA. Většina vývojových odchylek nemá jednoduchou a snadno 

odhalitelnou příčinu, bez multidisciplinárního a celostního přístupu se neobejdeme. Mám na 

mysli nejen odborně zdokumentovanou genetickou, neurologickou, kineziologickou, 

psychologickou a psychiatrickou symptomatologii, ale souběžně se vyskytující 

symptomatologii metabolickou, mikrobiologickou, toxikologickou či imunologickou. Zatím 

bohužel není zcela standardní tyto souvislosti hledat.  

 

4. SOUBĚH VÍCE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. Vývojové poruchy se jen zřídka vyskytují 

izolovaně, obvyklejší je u dítěte souběh více zdravotních problémů – pravděpodobně 

vzhledem ke genetické podmíněnosti té které poruchy. Velmi častá je například atopie 

(dermorespirační syndrom) s projevy v ekzému, častých onemocněních horních cest 

dýchacích či astmatu a různé respirační či potravinové intolerance a alergie. Metabolická a 

imunologická provázanost je nasnadě, takže sledování kvality trávení dítěte a pečlivé 

zvažování jeho výživy by mohlo být užitečnou ko-terapeutickou a v odůvodněných 

případech snad i preventivní cestou, která respektuje postupné vyzrávání gastro-

intestinálního traktu dítěte. Některé teorie připouštějí i toxikologické koreláty poruch 

sdružených pod ADHD a PAS. Podezřelé jsou těžké kovy (rtuť), některá potravinová aditiva 

i běžně používané chemikálie v průmyslu a v domácnosti (Fořt, 2008).  

 

5. MOTORIKA. Poruchy chování, koliky, nadměrný pláč apod. mohou mít souvislost i 

s disharmonickým pohybovým vývojem, chybnou posturou apod. Mnohé z potíží jsou třeba 

vysvětlitelné mírnými blokádami na páteři dítěte, při nichž nervy odstupující z míchy 

nepracují zcela korektně a je negativně ovlivněna mj. i činnost smyslových a vnitřních 

                                                 
1
 Pro zájemce k dispozici u autorky. 
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orgánů jakož i vyhodnocování motorických impulsů z mozku (Trojan, 200; Zounková, 

2002). Dalším drobným, ale nežádoucím kineziologickým odchylkám často napomáhají 

rodiče z neznalosti fyziologie pohybového vývoje. Málo dávají kojence na bříško, předčasně 

je posazují či vertikalizují v různých pomůckách (Kleplová, 1998a). 

 

6. VAKCINACE. Rodiče často udávají vznik (či zhoršení) projevů chování dítěte po podání 

některé z očkovacích vakcín. To rovněž ukazuje na možný imunologický podtext 

vývojových poruch. Tato oblast je mimo moji odbornou kompetenci, ale zmiňuji ji pro 

úplnost a z důvodu vlastní zkušenosti. U mého třetího potomka byla určitá „neurotoxicita“ 

většiny očkovacích látek nepřehlédnutelná. Syn vykazoval „vykolejení z obvyklého rytmu“, 

býval zvýšeně aktivní a excitabilní. Zpětně si uvědomuji, že většina úrazů s krvavými 

následky se přihodila v době, kdy měl krátce po očkování. Zajímavé přitom je, že „obvyklé“ 

povakcinační příznaky jako teplota, nechutenství… byly přítomny jen mírně, pokud vůbec. 

Stav trval vždy týden až 10 dní, poté se chování, spánek atd. postupně normalizovaly. 

 

7. VÝŽIVA. Rodiče nápadně často vzpomínají zlepšení stavu vývojové poruchy u dítěte, 

jemuž byla nějakým způsobem upravena výživa – buď záměrně (dle informací na internetu 

či v zahraniční literatuře) či jako vedlejší účinek eliminační diety při souběžné alergii. 

Nejčastěji se jednalo o tzv. GFCF dietu (Gluten Free Casein Free Diet) tj. bezmléčná a 

bezlepková nebo dietu s vyloučením přemíry nutričně nevyhovujících sladkostí a 

„chemických“ potravin. Byly nahrazeny kvalitnější a hodnotnější stravou, větším podílem 

zeleniny aj. Tento způsob výživy je celkem dobře aplikovatelný i pro kojence už od chvíle 

prvních příkrmů, přičemž za nejdůležitější základ jídelníčku do 1 roku věku musí být 

uvažováno kojení (alternativní krmení mateřským mlékem). Vlastně je to současný 

doporučovaný způsob výživy kojenců s mírně vyššími požadavky na druh a kvalitu 

výchozích surovin. 

 

V následujícím textu se některá z těchto východisek pokusím rozšířit o pohledy odborné literatury 

vztahující se zejména ke kojeneckému a vzpomínky rodičů „zvláštních“ dětí na jejich první rok 

života.  

 

Možné projevy ADHD u kojenců 

 

Na poruchy ADHD, LMD mohou ukazovat poruchy rytmicity, spánku, nadměrný pláč a dráždivost. 

Kleplová (1998a) a Matýs (2006) vyhodnocují následující konkrétní indicie:  

 

 Pláč dítěte se pohybuje ve vyšších tóninách připomínajících zvuk „íííííí“ a je snadno 

zaměnitelný se zvířecím křikem, přičemž výdechová část je podstatně kratší, jakoby dítě 

mělo problémy s dechem. Neurologové hovoří o tzv. vysokém centrálním pláči, který 

provází různé poruchy CNS (Marková, 2005). Oproti tomu typický pláč zdravého dítěte je 

napodobitelný spíše zvukem „uááááá“ s dlouhým výdechem.  

 

 Další nápadností může být chování dítěte při kojení: dítě saje povrchně, často pouští 

bradavku, je neklidné. Vyvolává dojem, jakoby se zlobilo nebo nestíhalo dýchat a pít 

zároveň. Jinou variantou je stav, kdy kojenec při jídle usíná, zakrátko se zase budí hlady, 

neklidně spí. Oproti tomu zdravé dítě se při kojení přisaje, efektivně pije prvních několik 

minut a následně nasyceno zpravidla usíná klidným spánkem na několik hodin. 
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 Dítě mívá koliky a problémy s trávením (průjem, zácpa), jejichž spolupříčinou může být 

snaha matky utišit jeho neklid a pláč dalším přikládáním k prsu, čímž se většinou rozbíhá 

obtížně řešitelný začarovaný kruh.  

 

 V pohybovém vývoji se může vyskytovat jak hypertonie, tak hypotonie. U hypertoniků je 

typická zvýšená nervosvalová dráždivost, předčasné nefyziologické přetáčení na bok či záda 

(většinou jen na jednu stranu), prohýbání se (opistotonus), záklony hlavy (též často 

nesymetrické s upřednostňováním jedné strany), Naopak hypotonické děti se jeví jako 

nápadně „hodné“. S nízkým svalovým napětím se zpravidla pojí opožďování 

psychomotorického vývoje. Důležitým signálem může být krátká nebo zcela chybějící fáze 

plazení a lezení. Zcela v normě není ani tzv. predilekční poloha dítěte; déledobější stav, kdy 

dítě tvrdošíjně a vytrvale má hlavu a často i rameno otočeno na jednu stranu. Podkládání 

sáčky s moukou či polohování v různých pomůckách to většinou neřeší, je potřeba speciální 

rehabilitační cvičení. 

 

 Je prokázáno, že děti s drobným mozkovým poškozením, které bývá přítomno u syndromu 

ADHD či LMD, nevnímají zvuky a tóny určité frekvence (Lincoln, Bloom, Katz a kol., 

1998). Jestliže hlas matky spadá do této frekvence, dítě jej nevnímá korektně a nereaguje na 

něj. Později tato skutečnost může působit problémy při odposlouchávání řeči (Kleplová, 

1998a). V kojeneckém věku se to může projevit tak, že se rodiči nedaří dítě zaujmout či 

zklidnit pouhým mluvením na ně, musí je např. ještě zároveň konejšit v náruči. 

 

 

 Jistou indicií by rovněž mohlo být přetrvávající narušení diurnálního rytmu (prohození dne a 

noci) a dítě s nápadně malou celkovou potřebou spánku v průběhu dne, jakož i dítě 

nadměrně excitabilní i velmi nízkými intenzitami působících podnětů (Matýs, 2005). 

 

 

Možné projevy autismu u kojenců 

 

Projevy poruch autistického spektra jsou v kojeneckém věku rovněž málo typické, často uniknou 

bez povšimnutí. Zejména v případě, kdy je dítě nápadně „hodné“, nevyžadující mnoho pečovatelské 

pozornosti. Daleko nápadnější jsou děti nadměrně dráždivé, plačtivé, rodiče vzpomínají na 

„celonoční řev“ či dlouhotrvající pláč, jehož důvod nebyl zřejmý. Ale i u výrazně excitabilního 

dítěte se snadno přehlédne, vyhýbá-li se přímému očnímu kontaktu či negativně reaguje na dotyky. 

Nápadné začnou zpravidla být až potíže při sociální komunikaci a nástup stereotypních a 

sebestimulujících aktivit. Žvatlání přechází do řeči se nepodobajících zvuků, dítě se nesnaží je 

používat ke komunikaci, ale spíše právě k sebestimulaci. Což stále nemusí vzbudit žádné vývojové 

podezření, protože hry kojenců s tělem a mluvidly jsou velice rozmanité. Řada rodičů je zpětně 

přesvědčena, že se autismus jejich dítěte začal rozvíjet až později a první rok jeho života hodnotí 

jako normální, prostý nápadností. Jiní rodiče si povšimli vzniku či zhoršení již existujících projevů 

po zavedení příkrmů či po vakcinaci. 

 

Masopustová a Lacinová (2006) uvádějí následující indicie pro autismus v kojeneckém věku:  

 

 dítě nevyhledává oční kontakt, případně se mu snaží uhnout (nedívá se do očí, ale např. na 

čelo či úplně mimo „do prostoru“) 

 dlouhodobě upřednostňuje dívání se na věci před u kojenců obvyklejší preferencí lidské 

tváře 
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 nemá rádo tělesný kontakt, doteky, manipulaci při koupání a oblékání (poznámka -  nebo 

právě naopak přehnaný zájem o taktilní stimulaci…) 

 obtížně interpretovatelný pláč, často dlouhotrvající  

 dítě nejeví zájem o lidskou řeč, nereaguje na ni – někdy vzniká pocit, že neslyší (poznámka 

– možnou příčinou může být skutečnost, kterou jsem už nastínila výše – nedostatky 

v procesu sluchové analýzy, „neslyšení“ určitých zvukových frekvencí) 

 řeč se nevyvíjí nebo její vývoj vykazuje zvláštnosti – dítě se nesnaží pomocí zvuků 

dorozumět a vyvolat sociální kontakt, ale libuje si v různých stereotypních neřečových 

projevech – mlaskání, mručení, hučení… 

 v motorice se mohou vyskytnout bezúčelné stereotypní pohyby či sebestimulující aktivity– 

třepání rukama a jejich zaujaté pozorování, zvláštní pohyby hlavou, kývání se, 

bezkontextové grimasování 

 od 8. měsíce věku začíná být podezřelá omezená či zcela chybějící schopnost ukazovat věci 

ve smyslu upoutání pozornosti a komunikace nebo  

 špatná nebo žádná reakce na oslovení jménem. 

 

V souvislosti s autismem se někteří badatelé chopili zjištění, která publikoval v 60. letech minulého 

století F. C. Dohan (cit. dle  Sun & Cade, 1999). Zjistil, že v moči schizofrenních pacientů je vyšší 

množství určitých peptidů pocházejících z nedokonalé metabolizace bílkoviny kravského mléka. 

Obdobné látky byly později zjištěny i v moči některých autistů, např. výzkumy P. Shattocka (1996, 

2006) a jeho kolektivu z britské univerzity v Sunderlandu
2
. Jsou-li tyto metabolity v moči, nacházejí 

se pravděpodobně ve zvýšené míře i v krvi a zřejmě mohou přecházet i do jiných tělních tekutin – 

mateřského mléka, mozkomíšního moku a přes opioidové receptory ovlivňovat celkové chování. 

V moči autistů bývají rovněž často přítomny metabolity kvasinek a plísní, což může souviset se 

zhoršenou funkcí tenkého střeva, zejména s větší propustností střevní stěny, čímž se mnohé 

nedokonalé metabolity a velké molekuly dostávají do krevního oběhu (Shattock, 1996, 2006).  

Fyziologická problematika je natolik složitá, že jsem při jejím popisu dopustila značných 

zjednodušení. Nejspíš ani kauzální vztahy nejsou zcela jednoznačné. Spokojme se tedy protentokrát 

s tím, že mnohé děti s vývojovými poruchami zároveň trpí problematickým trávením a zhoršeným 

metabolismem. Může za tím být genetická slabost orgánových soustav, stav po častém podávání 

antibiotik či jiných léčiv či asi nejčastěji kombinace více různých příčin. 

Tento směr úvah je znovuobjevován a zase opouštěn, protože není dostatečně univerzální. Platí 

pouze pro některé jedince trpící autismem či ADHD. Nepovedlo se mi najít novější práce, které by 

se tomu systematičtěji a dlouhodobě výzkumně věnovaly. Osvětových materiálů a kazuistik je 

hodně, ale lékařská databáze Medline na zadání „GFCF diet“ nedala žádný výsledek. Problematiku 

zmiňuji hlavně z důvodu, že mnozí rodiče autistických dětí často na „vlastní pěst“ (tj. bez podpory 

ošetřujícího lékaře dítěte) vyzkoušeli podávat stravu s vyloučením mléka zvířat a lepku (už 

zmíněnou GFCF dietu
3
). Někteří jsou přesvědčeni o pozitivním vlivu na vývoj dítěte a zmírnění či 

ústup některých autistických symptomů. Nejčastěji se jedná o zlepšení nočního spánku, zklidnění 

dítěte a zlepšení jeho responsivity na mnohé podněty. Jiní rodiče se k této dietě naopak staví 

jednoznačně odmítavě; pokus s jejím zavedením žádné změny k lepšímu nepřinesl, spíš přibylo 

problémů s tím, že byla dítěti odpíraná jídla, která mělo rádo a které pak nejedlo nic. Změna stravy 

není řešením pro všechny autistické děti a rozhodně by to nemělo být jediné opatření. Nepochybný 

                                                 
2
http://osiris.sunderland.ac.uk/autism/pshdur96.htm  (staženo 10.7.2008) 

3
 Pro zájemce více na http://www.gfcf.unas.cz/home.html nebo www.gfcgdiet.com 

 

 

http://www.gfcf.unas.cz/home.html
http://www.gfcgdiet.com/
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zdravotní prospěch však může přinést těm dětem, které mají nějakou zjevnou či méně zjevnou 

intoleranci vůči vynechávaným potravinám.  

Osobně si myslím, že zkusmým zavedením stravy bez mléka a lepku nemůže dítě utrpět žádnou 

újmu, pokud jsou do jeho výživy zařazeny jiné hodnotné potraviny jako kvalitní maso, zelenina, 

ovoce, za studena lisované rostlinné oleje a bezlepkové obiloviny. Že autista změnu možná 

nepřijme, je jiná věc. 

Zdá se, že problematika metabolických korelátů autismu nabízí celkem lákavé vysvětlení a zdánlivě 

jednoduché řešení, takže je čím dál populárnější nejen mezi rodiči různě „zvláštních“ dětí, ale stává 

se i častým tématem diplomových prací na brněnské pedagogické fakultě (Mikulášková, 2008; 

Vostřejšová, 2006). Mezi lékaři (a studenty medicíny) se zřejmě naopak velkému odbornému zájmu 

netěší. Aby se doporučování nějakého způsobu stravování chopili pedagogové a psychologové bez 

úzké spolupráce s lékaři a možnosti posouzení celkového individuálního zdravotního stavu 

konkrétního dítěte, rozhodně nepovažuji za optimální stav. 

 

Proti předčasnému zavádění mléka a lepku v kojeneckém věku ale hovoří i současná oficiální 

výživová doporučení. Potíže dětí s trávením – časté křeče (koliky), průjem nebo naopak zácpa 

zmiňovali rodiče ve svých příbězích poměrně hojně. Bohužel ne vždy byla výživa dítěte popsána 

dostatečně podrobně. Obecně bývají problémy častější u dětí krmených umělou výživou. Nezralý 

trávicí trakt disponovaného kojence může negativně reagovat na druhově nevlastní mléčnou 

bílkovinu a její metabolity mohou ovlivňovat celkový zdravotní stav rozmanitým způsobem včetně 

projevů jeho chování dle výše nastíněného mechanismu. Kojené děti mohou mít podobné potíže, je-

li jejich matka intolerantní vůči některým potravinám, jejichž nedokonalé metabolity přecházejí 

z její krve do mateřského mléka a z něj pak do organismu dítěte. Později se může přidružit horší 

snášenlivost příkrmů, zejména jsou-li nevhodně voleny a zaváděny v rychlém sledu. Této otázce se 

budu věnovat více ve výživových doporučeních. 

Opět vyvstává pravděpodobná genetická souvislost vývojových poruch a poruch metabolismu či 

imunity – jsou lokalizovány na tomtéž genu (Solomon, Hessl Chiu a kol, 2007).  

 

V souvislosti s ADHD a autismem jsou též často zmiňovány vlivy toxických látek (hlavně rtuti a 

jiných těžkých kovů) a některých potravinových aditiv („éček“). Organismus disponovaného dítěte 

je neumí efektivně metabolizovat a vyloučit, takže jejich „zbytky“ kolující v organismu mohou 

rovněž ovlivňovat řadu tělních systémů včetně mozku. Na základě nastíněného se mi jeví vhodná 

následující preventivní opatření - hlavně pro děti s indiciemi či rizikem vývojových problémů: 

 

Výživová doporučení 

 

Principiálně jde o vyloučení potravin působících přecitlivělost buď z důvodu primární metabolické 

poruchy nebo – a to je častější – z nerespektování vývojového aspektu ve vztahu k trávicímu ústrojí. 

Předhánění se minulých generací žen v tom, čí kojenec jedl dříve guláš a utopence, je snad dnešní 

dostupností informací zažehnáno. Gastrointestinální trakt kojence není funkčně dovyvinut natolik, 

aby bez potíží zpracoval stravu běžnou u dospělých jedinců. Střevní sliznice se vyvíjí cca do 12. 

měsíce a s ní i střevní imunita. Rovněž je důležité mít na zřeteli, aby ve výživě malého dítěte 

nedocházelo k tzv. skryté podvýživě - stavu, kdy kvantitativně je výživa sice dostatečná, ale 

kvalitativně nevyvážená, takže některé důležité složky, zejména vitamíny a minerální látky, chybí. 

 

- Kojení a jeho jednoznačná preference před jinými způsoby krmení – do ukončeného 6. měsíce 

plné v četnosti dle potřeb dítěte s tím, že se matka naučí rozeznávat signály hladu od signálů 

jiné nepohody a nebude každou nespokojenost dítěte „řešit“ přiložením k prsu či krmením. 

V případě nekojení stojí za úvahu alternativně krmit dítě vlastním či jiným odsátým mateřským 
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mlékem nebo volit náhradní mléčnou výživu s částečně či plně hydrolyzovanou bílkovinou (tzv. 

hypoalergenní mléka či mléka „pepti“). Kravské mléko patří v současnosti k nejčastějším 

potravinovým alergenům. Lze předpokládat, že u metabolicky disponovaných jedinců může 

předčasná senzibilizace cizorodou bílkovinou způsobit celou škálu zdravotních problémů. 

Kojícím matkám alergičkám se v poslední době dokonce doporučuje vynechat ze své stravy 

potraviny, které se nejčastěji podílejí na vzniku alergie (Kulhánek, osobní sdělení). Názory 

vědců na užitečnost tohoto opatření se sice rozcházejí, ale osobně jsem se rozhodla to zkusit – 

z důvodu mnohočetných alergií svých dvou starších dětí. Třetí syn – nyní pětiletý – je doposud 

bez potíží. Moje strava v době jeho kojení byla hodně pod kontrolou a dá se říci, že celkově 

prospěla i mému zdravotnímu stavu. 

- Příkrmy – „alternativní“ s velmi opatrným a „opožděným“ zaváděním cizorodých bílkovin – 

zejména kravského mléka, lepkových obilnin, celých vajec, masa mořských ryb, ořechů. 

Obecné schéma pro přikrmování je přibližně následující (volně podle Strnadelové a Zerzána, 

2007 a Fořta, 2008): prvním nemléčným jídlem kojence by měla být vařená zelenina, zpočátku 

jednodruhová (např. karotka, brokolice, dýně Hokkaido), později směs doplněná o kapku 

kvalitního panenského oleje kvůli vitamínům rozpustných v tucích. Od 8. měsíce je možno 

přidat povařené ovoce – přednostně z našeho zeměpisného pásma - bez slupek a v 9. měsíci 

bezlepkové obilniny (rýže, kukuřice, jáhly) vařené ve vodě, lze je tak využít jako zavářku do 

zeleninových polévek či ochucené ovocem jako kaši. Obilí vařené klasicky v mléce nebo hotové 

mléčné kaše jsou hůř stravitelné. K zelenině lze už zkusit přidat brambory, vařený vaječný 

žloutek nebo červenou čočku. Od 12. měsíců může být strava dítěte bohatší o kousek kvalitního 

drůbežího masa, bílý jogurt, vaječný bílek a obilniny s lepkem (pšenice, žito oves, ječmen). 

Mořské ryby, ořechy a med jsou preventivně „na indexu“ do cca 3 let. Strava malého dítě se 

zásadně nesolí a ochucuje se skromně kmínem či zelenými bylinkami. Poměrně dobře a dlouho 

se lze vyvarovat řepnému cukru. Sladit možno cukrem hroznovým nebo javorovým sirupem. 

Důležité je připravovat jídlo vždy čerstvé a komerční výživy ve skleničkách využívat jen 

v případě nouze.  

- Zavádění nových jídel by mělo postupné, vždy jen jednu potravinu a několik dní sledovat 

reakce dítěte včetně změn v chování a biorytmech dítěte. V našich podmínkách je to spíše 

neobvyklé, ale např. indické matky to podle tamějšího tradičního způsobu léčení a péče o zdraví 

– ajurvédy – dělají zcela běžně: sledují a vyhodnocují kvalitu stolice dítěte– pokud tato 

vykazuje změny konzistence barvy či zápachu oproti optimálnímu stavu, znamená to dietní 

chybu, některou z nově podaných potravin či jejich kombinaci nezralý gastrointestinální trakt 

dítěte neumí dobře zpracovat a mělo by to být dostatečným signálem toto jídlo ze stravy dítěte 

na čas vyřadit a znovu zkusit později. Opatrnost je na místě zejména při výskytu 

(potravinových) alergií, intolerancí a coelikalie v rodinné anamnéze (Fitzgerald, Woods, & 

Matthews 1999). 

- Pravděpodobně se v našich zeměpisných šířkách lze ve výživě dětí obejít bez exotických 

surovin a potravin. Lze však doporučit, aby potraviny podávané malému dítěti byly v kvalitě 

BIO, tedy za předpokladu, že se dá měnšímu množství chemie a absenci nepřirozených 

technologických postupů u potravin s tímto certifikátem věřit. Konkrétnější inspirací pro 

zájemce a rodiče mohou být zmíněné knihy o výživě dětí vydané v nedávné době: Strnadelová 

& Zerzán, 2007; Fořt, 2008. Opět si dovolím osobní zkušenost – syn na podobné stravě 

vyrůstal, opravdu nestrádal. Výjimkou bylo maso mořských ryb, které dostával dvakrát týdně od 

9. měsíce (jód, omega 3 mastné kyseliny). Jiné maso jsem mu nedávala do 2 let a první lepek 

(rohlík) snědl až kolem roku a půl. 

- Dítě by mělo konzumovat co nejméně sladkostí a nepřirozeně barevných pochutin, dospělí by 

měli poskytovat spíše výživově hodnotné „pamlsky“ – kukuřičné a rýžové extrudované výrobky 

bez příchuti apod.  

- Současné uzeniny nejsou ze zdravotního hlediska vhodné pro nikoho, natož pak pro kojence. 
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Režimová doporučení  

 

Pod tuto kategorii řadím organizace dne, čeho je potřeba si na dítěti všímat a jak si s ním hrát. 

- Denní režim by měl být pravidelný, pro dítě jasný a „čitelný“, není nutné striktně hlídat čas, 

spíše dodržovat určitou sekvenci činností. Výhodné jsou různé „rituály“ např. při přebalování, 

hře a večernímu chystání ke spánku. U dětí, které špatně usínají nebo se v noci často budí, je 

důležité důsledné trvání na tom, že v noci je tma a je to čas pro spánek. V případě, že se dítě 

probudí, nemělo by se rozsvěcovat světlo, hlasitě na ně mluvit ani jinak zvyšovat intenzitu 

podnětů.  

- Pozorné zabývání se dítětem v době denního bdění, hry dbajícící na symetrii – nabízet podněty 

z obou stran, stimulovat k úchopu pravou i levou rukou, k otáčení na obě strany apod. Je 

důležité si všímat, zda je dítě v polohách, které zaujímá (na bříšku, na boku, později v sedu či 

kleku) stabilní a zda jeho svalový tonus je přiměřený (Zounková, 2002). Děti mají obvykle rády 

i hry doprovázené nějakým rytmem: matka tančí s dítětem v náručí, zpívá mu a kolébá je do 

rytmu, při ukazování věcí říká jednoduché veršíky apod. Inspiraci a cenné rady mohou 

poskytnout materiály zabývající se cvičením a manipulací s kojenci (Dolínková, 2006; 

Kleplová, 1998 abc; Kleplová, 2006; Zukunft-Huber, 2007). 

- Kojenecké masáže, pohyb ve vodě (Auckettová, 1992; Hašplová, 1999) 

- Plačící dítě by mělo dostat možnost uklidnit se samo. Jedná-li se o nadměrně dráždivého 

kojence, je rozhodně vhodné se vyhnout „hyperstimulaci“ typu skákání s ním po schodech nebo 

na gymnastickém míči, divokého houpání v náručí, puštění vysavače, položení dítka na 

zapnutou automatickou pračku či jeho vození autem po nerovném terénu. To vše sice různé 

knihy pro rodiče doporučují, ale takové děti naopak spíše potřebují snížení intenzity podnětů. 

To znamená usínat v tichu, šeru, při manipulaci s nimi zacházet jemně, jistě a pomalu. 

 

„Protitoxická“ doporučení – stručně v bodech: 

 

- Používat minimum dětské kosmetiky a chemie v domácnosti, prádlo vícekrát máchat v čisté 

vodě. 

- Vyhnout se novým kobercům, nábytku a nátěrům. 

- Používat pouze nezbytně nutná a indikovaná léčiva – např. horečku přednostně řešit zábaly 

předloktí a lýtek před antipyretiky 

- Nejíst barvy, barviva, konzervanty, umělá sladidla a další potravinová aditiva (více viz Fořt, 

2008). 

- Směnit velký a luxusní byt v blízkosti chemičky za menší a horší na samotě u lesa . 

 

 

Závěr 

 

Pokusila jsem se podat obraz některých vývojových poruch v kojeneckém věku – podle literatury a 

výpovědí rodičů, jejichž dítě nějakou vývojovou poruchou trpí. Tento obraz je jako puzzle, kterému 

mnoho dílků zatím chybí. Připouštíme-li, že lze přes tělo působit na ducha, dovolila jsem si naznačit 

i nějaká konkrétní doporučení pro kojenecký věk. Nikde netvrdím a ani si to nemyslím si, že 

dodržování uvedených rad ochrání všechny děti od vývojových poruch či jiných nemocí. Ale o 

pozitivním účinku na zdravotní stav jsem přesvědčena. „Pokusům“ jsem kdysi vystavila svoje tělo. 

Opravdu je možné jíst bezmléčně a bezlepkově a přitom zdravotně ani jinak nestrádat. Přiznávám, 

je to realizačně trochu složitější a finančně nákladnější. Mou motivací nebylo riziko vývojová 

poruchy, ale riziko alergie. Ale genetický základ může být tentýž. Dalším kulinářským „pokusům“ 

byl následně vystaven i syn. Nevím, je-li to moje zásluha, či zda dostal do vínku lepší geny než 
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starší sourozenci, ale lépe prospíval, byl méně nemocný. Je opravdu radost s ním radost sdílet jeho 

svět, jeho nápady a nekončící dar energie. Je aktivní a většinou pozitivně naladěný. 

Řadu medicínských věcí jsem z důvodu omezeného prostoru neobhájila dostatečně, jako psycholog 

se k tomu ani necítím povolána. Ale mám zkušenost, že dobré trávení je základ a není jedno, co 

člověk jí – z čeho buduje hmotu svého těla a jaký pak jejím prostřednictvím žije život. Například 

tradiční čínská medicína nebo indická ajurvéda mají velmi propracovaný systém na ovlivňování 

nemocí těla i ducha stravou. A zdá se, že i na jednotlivé specializace rozdělená medicína západní se 

začíná uvažovat o návratu k celostnímu přístupu. U dětských vývojových poruch ani jiná cesta není. 
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