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Prohlášení: 
 

1) Tento materiál je informačním produktem. Vložila jsem do něj své poznatky a zkušenosti. Nenesu však 

odpovědnost za to, jak informace v něm pochopíte, jak s ním naložíte, ani za vaše výsledky.  

 

2) Pokud si čtení mého eBooku užijete, jeho obsah pro vás bude přínosný a víte o někom, komu by se taky 

mohl líbit, pozdravujte ho ode mě a pošlete mu prosím odkaz na můj web www.michaelacazerova.cz, 

kde si může eBook bezplatně stáhnout. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého 

souhlasu je  zakázáno a je porušením autorského zákona. Děkuji za pochopení a respektování tohoto 

sdělení :) 

 

 

 
 

file:///C:/Users/jcazer/Desktop/www.michaelacazerova.cz
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Úvod 
 

Bolest bříška bývá nejčastějším důvodem, proč maminka přivádí miminko k lékaři a také nejdiskutovanějším 
tématem v internetových diskuzích. Dokáže vysát poslední kapku radosti rodičů čerstvě narozeného 
miminka  
a dohnat je až na pokraj sil. Díky tomu se mnohdy cítí bezmocní, sklíčení a mohou ztrácet důvěru ve své 
rodičovské schopnosti. Existuje ale pomoc. 

 

Ten, kdo jednou zažil bolest bříška svého miminka, mi může jistě potvrdit, že najít to správné řešení bývá 
často alchymie. To, co má úspěch u jednoho miminka, nemusí mít u druhého. Na každé dítko platí 
jednoduše něco jiného. Proto máte 2 možnosti:  

 
a) buď to hned ze začátku vzdáte s tím, že to jednou SNAD přejde samo (a možná se potkáme na 

"psychině") 

b) nebo budete vytrvale hledat východisko a zkoušet všechny doporučené rady, až jednoho dne zvítězíte. 
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Protože patřím k druhé skupině, která nerada hází flintu do žita, prozkoumala jsem pečlivě toto temné 
údolíčko se svou prvorozenou dcerkou, až jsem došla k vytouženému cíli - úniku z “Prdíkova”. Rozhodla jsem 
se proto sepsat následující příručku, abych vám celostně předala vše podstatné v kostce a usnadnila vám tím 
začátky toho nejkrásnějšího období života, kterým je rodičovství.  

 

Vycházím přitom nejen ze své vlastní zkušenosti, lékařsky ověřených faktů a výzkumů, ale i z obyčejných 
příběhů jiných maminek, které si touto trnitou cestou musely projít. 

 

Pokud tedy zrovna čtete tento eBook, gratuluji vám, máte napůl vyhráno!  

 

Níže popsané informace vám ušetří mnoho spánku, trápení a času, stráveného hledáním na internetu či v 
odborné literatuře (co bych za to kdysi dala!). Na rozdíl ode mě a ostatních rodičům, kteří dlouho, dlouho 
tápali  
a nevěděli si rady, máte tu velkou výhodu, že zde najdete opravdu vše potřebné bez zbytečného 
balastu.  

 

Postupně vás provedu krok po kroku stručnou problematikou bolesti bříška kojenců a to nejdůležitější - 
naučím vás PRAXI -  jednoduché a efektivní metody, jak se dá bolest bříška utišit.  
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Pokud patříte mezi malé procento rodičů, kteří vyzkoušeli už všechno, a zatím nic nezabralo, nepřestávejte 
to zkoušet a věřit, že bude líp! Uvolňujte nadále lásku a nepodléhejte zoufalství, protože vaše miminko vás 
potřebuje. A navíc...  

 

Ve třech až čtyřech měsících věku miminka většinou ta nejhorší bolest bříška sama odchází, protože 
dozrává jeho mozek, který bolestivé vjemy zpracovává, a také se děťátko začíná více pohybovat. 
Pohyb skvěle posiluje břišní svaly a podporuje střevní motilitu (pohyblivost), tím ve výsledku usnadňuje 
odchod větříků při plynatosti a ulevuje od zácpy. :) 
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Kdo za všechno může... 
 

“Zvuk dětského pláče je ten nejvíce zneklidňující, žádostivý a ničivý zvuk, jaký můžeme slyšet. V dětském pláči 
není žádná minulost, ani budoucnost, pouze přítomnost. Nemůže dojít k žádnému usmíření, vyjednávání, ani 
rozumným argumentům.” 

Sheila Kitzingerová, Plačící dítě 

 

Důvodem bolení bříška a pláče může být mnoho - nejčastěji jde o klasické nadýmání a plynatost 
(prdíky), nepohodu v rodině, reflux či kojeneckou koliku. Vzácněji za něj může onemocnění trávicího 
traktu (malabsorpční syndrom, střevní neprůchodnost aj.), které je nutné okamžitě řešit s lékařem. 
Rozpoznání obtíží přitom nemusí být jednoduché ani pro dětského lékaře, natož pro rodiče.  

“Raději choďte k lékaři často s malým podezřením na problém, než s velkým problémem a pozdě.” 

Nejčastější příčiny “břichabolu” a způsob, jak si s nimi hravě poradíte, najdete níže. 
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Prdíky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 
PRDÍKY 



        Stránka | 13  

 

Nejčastějším důvodem, proč miminko během prvních 3 měsíců bolí bříško, je plynatost neboli prdíky.  

Ohledně pohlaví jsou chlapci v nevýhodě, protože trpí prdíky výrazně častěji a také u nich odeznívají později. 
Obecně trpí nadýmáním skoro pětina všech novorozeňat. 

Prdíky jsou trochu matoucí název, protože nemají s prděním nic společného. Naopak označují stav, kdy není 
miminko schopné se snadno vyprdět. Při prdících se miminku hromadí plyn ve střevech, místo aby slušně 
odcházel, “syčák”, a tím tlačí na střevní stěnu, což v závěru způsobuje bolest bříška. U hubenějších miminek 
můžete dokonce vidět i zvětšený objem jeho bříška. 
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Něco pro fajnšmekry z chytré Wikipedie: 
 

... teď už budete vědět všechno o prdu (ale ne k prdu)... 

 
 Průměrný člověk podle jednoho ze zdrojů vytvoří přibližně půl litru střevních plynů denně a v průměru 

si člověk od střevních plynů uleví cca 14krát denně (jistě, jsme jenom lidi, ne? :)). 

 K samotnému úniku plynů (prdění) dochází někdy bez nápadných slyšitelných projevů, případně s 

tichým zasyčením, jindy však i s velmi hlučným charakteristickým zvukovým efektem (prdem). (napadá 

mě k tomu: za kousek prdu mého dítka šla bych světa kraj...). 

 Rychlost úniku plynů je v průměru 3 m/s, individuální odchylky rychlosti v ústí jsou možné a závisí na 

aktuálním tlaku plynu. 

 Zatímco plyn vznikající při hnilobné dyspepsii lze vně trávicího traktu těsně při zakončení trávicí 

trubice zapálit, plyn vznikající při kvasné dyspepsii plamen zháší. (raději to ale nezkoušejte…). 

 

Ale od teď už vážně... 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btry
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Projevy zvýšené plynatosti 
 

a) Typické - neklid, kroucení, přitahování nožiček k bříšku, pláč, zaťaté pěstičky, rudnutí v obličeji, 

odmítání dalšího příjmu potravy, případně i ublinknutí.  

 

b) Netypické - je-li plynatost spojena se zvracením, stolicí s příměsí krve či hlenu, teplotou nebo 

neschopností se vykakat, zpozorněte a na nic nečekejte. K vyloučení závažnější příčiny (např. náhlé 

příhody břišní) je vyšetření lékařem nutné! 

 

Přehled hlavních pachatelů prdíků 
 

1) Polykání většího množství vzduchu společně s potravou (Týká se to jak miminek kojených, tak i na 

umělé výživě) 

2) Nezralost trávicího systému 

3) Osídlení střev “zlými” bakteriemi 

4) Malabsorpční syndrom 
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5) Průjmovitá onemocnění 

6) A jiné... 

 

Na slovíčko s pachateli 
 

 POLYKÁNÍ VZDUCHU PŘI KRMENÍ 

 Nesprávná technika přisátí či nesprávná poloha při krmení z láhve je častou příčinou spolykání velkého 
množství vzduchu, které pak následně tlačí miminko v bříšku.  

Jak se dá tento problém řešit, se dočtete dále, viz Nástroje č.: 1., 2., 3., 4. 

 

 NEZRALOST TRÁVICÍHO SYSTÉMU  

Do porodu miminko dostávalo potravu vaším pupečníkem už krásně zpracovanou a rozloženou na živiny, 
takže si jeho trávící soustava hezky “válela šunky”. Nedivte se tedy, že mu nějaký čas bude trvat, až se 
naučí vypité mlíčko správně zpracovávat.  



        Stránka | 17  

 

Trávení miminka bývá ze začátku kvůli nezralosti provázeno zvýšenou plynatostí a špatným odchodem 
plynů. Jeho “ospalá” střívka ještě přesně neví, co s těmi utlačovateli dělat a tak se řídí heslem: Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí. Jak píšu výše, plyny pak nafukují střeva jako balónek a to vyvolává bolest bříška miminka. 

Na rozpohybování střev či jejich uvolnění od plynů se vám budou hodit Nástroje č. 4. až č. 11. 

 

 OSÍDLENÍ STŘEVA NEVHODNÝMI BAKTERIEMI  

K osídlování střeva tzv. hodnými bakteriemi, které příznivě ovlivňují trávení, dochází postupně po narození. 
Přirozeným porodem získává miminko tyto bakterie od matky jednak průchodem porodními cestami, jednak 
tak, že spolyká určité množství plodové vody. A později samozřejmě díky kojení.  

 

Problém s osídlením může nastat v případě, kdy se dítě narodí císařským řezem, maminka nekojí 
nebo je miminko léčeno antibiotiky. To se pak ve střevě přemnoží malí “neplešníčci” a vytváří si tam ve 
velkém plynové radovánky s dusíkem, methanem, sulfanem a jinými “smrádky”. 

 

Ideální volbou je v tomto případě doplnění hodných střevních bakterií ve formě probiotických kapiček.  
U nekojených miminek můžete koupit umělé mléko (dále UM) s obsahem probiotik, viz Nástroje: č. 4. a č. 5.  
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 MALABSORPČNÍ SYNDROM 

Malabsorpce znamená špatné vstřebávání jednotlivých složek potravy z trávicího traktu dále do organismu. 
Bývá méně častou příčinou bolestí bříška (uvádí se asi do 5%).  

 

Příznaky 
Nadýmání, zvětšené bříško, průjmy, zvracení, miminko nepřibývá na váze a i v období mimo záchvaty 
bolestí bříška nepůsobí spokojeně.  

 

Nejčastější příčiny 
a) Nesnášenlivost bílkoviny kravského mléka 

 Pokud žena nemá mateřské mléko nebo nemůže z nějakých důvodů kojit, používá se jako náhražka mléko 
kravské dále upravené pro výživu kojenců. Bílkovina kravského mléka je jiná než bílkovina mléka lidského a 
organizmus dítěte může na něj reagovat stylem “fuj, to nechci” (špatnou tolerancí). 
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b) Intolerance laktózy 

Laktóza je hlavním cukrem každého mléka, mateřského i tekuté kojenecké stravy. Příčinou potíží je u této 
poruchy chybějící/málo funkční enzym ve střevě - laktáza, která štěpí mléčný cukr laktózu. 

 

Tento nestrávený mléčný cukr pak přechází do dolních částí trávicího traktu, kde na sebe váže vodu a tak 
dochází ke zvětšení střevního obsahu. Zvyšuje se také pohyb střev a urychluje se pasáž střevního obsahu. 
Lidově řečeno: chystá se průjem, jak po třešních s mlékem. V tlustém střevě v přítomnosti střevních bakterií 
dále dochází  
k procesu kvašení se zvýšenou produkcí plynů.   

 

Bolesti bříška způsobené intolerancí laktózy jsou naštěstí většinou přechodné a odezní ve 4. - 6. měsíci věku 
miminka. V případě podezření na nesnášenlivost bílkoviny kravského mléka nebo intoleranci laktózy 
se obraťte na dětského lékaře a poraďte se s ním o dalším vhodném postupu. Nikdy nenasazujte 
umělou výživu „preventivně“ jako možné řešení sami. Více se o vhodné výživě při těchto potížích dozvíte viz 
Nástroj č. 4. 
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Řešení prdíků  
Taak a máme za sebou nudnou teorii o malých, ale “šikovných” prdících. Teď si pojďme říci ale to hlavní - jak 
je dostat ven. Někdy k řešení problémů stačí nalézt a odstranit původce, a protože je už znáte, bude to 
snadné.  
K dispozici je mnoho free návodů, jak miminku pomoci od prdíků, ale čert aby se v tom někdy vyznal... 

 

Vybrala jsem proto ty nejúčinnějších taktiky (nejen podle odborníků a maminek z “emimina”), očistila je, 
všechny v praxi ověřila a shledala, že opravdu fungují. Díky nim a selskému rozumu se jistě stanete šťastnou 
mámou  
z “Prdíkova”, jako já.  

 

Některým miminkům může výrazně pomoct třeba BioGaia, jiným pomohou masáže nebo pouhé nošení v 
šátku. Pamatujte si, že každé miminko je jedinečné a vy máte tu obrovskou výhodu, že se tady dozvíte 
VŠECHNO potřebné v kostce. Zkoušením a kombinováním následujících metod vytvoříte jedinečnou 
recepturu pro úlevu vašeho miminka, která mu 100 % pomůže. :)  

 

Přistupujte k miminku komplexně, nezaměřujte svou pozornost jen na jeho bříško. Do bříška miminka se 
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často mohou promítat i jeho negativní pocity, jako je strach či úzkost (z osamění nebo přenesená od vás, když 
jste ve stresu). Snažte se proto pečovat nejen o jeho fyzické tělo, ale i o duševní potřeby - zahrňte ho váším 
pečujícím dotykem, blízkostí a láskou... 

Pokud vytrváte, brzy uvidíte světlo na konci tunelu. Prdíkům ZDAR! 

 

Přehled nástrojů na bolest bříška 
 

1. Nástroj - Klidná hlava, plný žaludek ⇒⇒⇒ 

2. Nástroj - Odříhnutí ⇒⇒⇒ 

3. Nástroj - Kojení (pokud nekojíte, přeskočte) ⇒⇒⇒ 
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4. Nástroj - Vhodná umělá výživa a láhev (pokud plně kojíte, přeskočte) ⇒⇒⇒ 
- Někdy může zažívací potíže způsobit určitý typ UM nebo savičky.  

5. Nástroj - Doplňkové přípravky ⇒⇒⇒ 
- Zkuste probiotika, kapičky na rozpuštění bublinek ve střevě, BabyCalm, čaje pro kojící maminky, čaje 

pro nekojené miminka, vyměnit Vigantol za přírodní formu vit. D nebo na zevní použití emulgel 

Pupík. 

6. Nástroj - Masáž bříška ⇒⇒⇒ 

7. Nástroj - Cvičení s nožičkama ⇒⇒⇒ 
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8. Nástroj - tejpování ⇒⇒⇒ 

9. Nástroj - Nahřívání bříška ⇒⇒⇒ 

10. Nástroj - Nošení v šátku ⇒⇒⇒ 

11. Nástroj - Rektální rourka, teploměr ⇒⇒⇒ 

12. Nástroj - Lékař ⇒⇒⇒ 
 


