
 
 

2016 © Veronika Študlarová, www.bejbykurz.cz  

Jak již za týden zmírnit bolesti bříška Strana 1 

 

 

 

Jak již za týden zmírnit bolesti bříška 
 

 

Pro web www.bejbykurz.cz                                                                        

napsala Veronika Študlarová  

Ta, která se nevzdala a nesmířila se s řešením:                                                                              

„S tím se nedá nic dělat, časem z toho vyroste, musíte to vydržet...“ 

© 2016 MUDr. Veronika Študlarová 
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KDO TO NEZAŽIL, NEPOCHOPÍ... 

 

Neutišitelný dětský pláč - pocit bezmoci a zoufalství, že nedokážete uklidnit své vytoužené miminko... 

Dítě usedavě pláče, má nafouklé bříško, různě se kroutí a prohýbá, přitahuje nožky k tělu, snaží se tlačit, 

ale bez úspěchu. Zatíná pěstičky a rudne v obličeji. Při pohledu na to maličké je vám těžko u srdce. Trvá 

to někdy i několik nekonečných hodin. Nenechá vás to ani na chvíli v klidu. Nemůže ani spát. Není od 

toho úniku. Zkoušíte všechno možné. Je to marné. Vše pomůže jen na chvíli. 

V hlavě vám víří myšlenky, jak své miminko těchto stavů 

jednou pro vždy zbavit, na dobro mu od bolesti pomoci... 

 

Dobře to znám. Můj syn protrpěl a probrečel celé             

3 měsíce svého života. Další potíže na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Hledala jsem pomoc všude, ale neúspěšně. 

Až do toho dne, kdy jsem si uvědomila, že je na světě 

jediný člověk, který mu může doopravdy pomoci... 
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... JÁ SAMA 

 

Ano, je to tak. Je to jen na vás. Samozřejmě, snazší by 

bylo, kdyby to za vás někdo vyřešil, dal malé/mu zázračný 

lék a bříško by se v tu chvíli uzdravilo. Jenže takhle to 

nefunguje. 

Ať chcete nebo ne, miminko bylo a ještě dlouhou dobu 

bude vaší součástí. A je tedy pouze na vás, jak se 

společně sladíte, jak k němu budete přistupovat a 

pečovat o něj. Když jsem si s malým nevěděla rady, on 

plakal a já nevěděla proč, trvalo mi ještě dlouho, než jsem tuhle zcela zásadní věc pochopila. 

Do té doby jsme chodily po různých vyšetřeních, zkoušely různé léky a doplňky stravy, diety, pomůcky a 

babské rady a rozčilovala jsem se, že NIKDO NEVÍ, jak mé miminko uzdravit. Ve chvíli, kdy jsem 

pochopila, že je to jen a jen na MĚ, můj syn se začal uzdravovat. Tak úplně samo od sebe se to ale 

nestalo... 
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Existují totiž dva přístupy: 

1. Moje miminko pořád pláče, je nemocné, nějaké v nepořádku, udělejte s tím někdo něco, já 

nemůžu 

2. Moje miminko se trápí, udělám něco /VŠECHNO/ pro to, aby se to změnilo 

 

Už asi tušíte, který přístup vede k jakým výsledkům. Ten první na vyšetření a do lékárny, ten druhý za 

určitých okolností k uzdravení. Jsem ráda, pokud jste si 

stejně jako já, vybrali to druhé. 

Abyste mohli svému miminku pomoct, uzdravit ho, 

nejdůležitější je věřit, že je to vůbec možné a že je to 

plně ve vašich rukách. 

Teď už asi chcete vědět, co pomohlo mému dítěti od 

bolestí bříška. Ale hlavně, jak i vy pomůžete tomu 

svému... 

 

Takže tady to je... Nečekejte však ihned přesné návody a postupy, které budete doma dodržovat. Nejdřív 

potřebujete ve svém životě udělat jiné věci... 
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1. Nesmířit se s tím, že už nejde nic dělat 
 

Pokud vám lékař a okolí říká, že s tím pláčem a bolavým bříškem nejde nic dělat (kromě několika 

babských rad a kapiček na prdíky, které stejně nepomáhají), že je třeba vydržet, než toho dítě vyroste, 

tak jim to snadno uvěříte. Je tomu skutečně tak? 

Z vlastní zkušenosti, není. Nedokázala jsem přijmout, že to mám nechat být. I když jsem cítila, jak moc 

musí můj synek trpět. Rozhodla jsem se, že moje dítě bude zdravé a spokojené. Nevěděla jsem, jak a 

kdy, ale věděla jsem, že pro to udělám všechno na světě. 

Pokud věříte, že se s tím nedá nic dělat, jen to trpělivě přečkat, pak se s tím opravdu nic dělat nedá. Jak 

to tedy máte - bude vaše dítě spokojené a zdravé nebo nemáte 

sílu to ovlivnit?  

 

Jen malá poznámka: Všichni ti lidé z vašeho okolí včetně 

dětského lékaře to jistě myslí dobře, a snaží se vám pomoct vším 

tím, co ví a umí. Často je však pravdou, že vy můžete pro sebe a 

své miminko udělat o hodně víc :) 
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2. Přestat si něco nalhávat 
 

Možná si říkáte, že už jste vyzkoušeli všechno. V mém případě to byla zpočátku pohodlnost a neochota 

něco měnit. Přidat do toho každodenního kolotoče kolem dítěte ještě něco dalšího, už se prostě nedalo. 

Jednodušší bylo si nalhávat, že s tím nic nesvedu. Nedařilo se mi najít cestu k miminku.  

Několik měsíců jsem se v tom utápěla. Připadala jsem si jako děsná máma. Nedocházelo mi, co dělám 

špatně. 

 

3. Je potřeba začít něco dělat 
 

Nejde ani tak o to změnit dítě, ale o to začít u sebe, udělat doma několik změn, zavést pravidelný režim, 

upravit podmínky, způsob péče o dítě, komunikaci i celkový přístup 

k němu.  

Zdůraznit bych chtěla pravidelnost jednotlivých činností a začínat vše 

pozvolna. I pro vás to bude ze začátku těžké, i vy si budete zvykat na 

nový přístup k miminku, nové smyslové vnímání a péči v souladu 

s jeho potřebami, náladou a vývojovými možnostmi. Vaše miminko od 

vás kromě láskyplné péče potřebuje také vedení a rodičovskou 
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jistotu. V opačném případě z vás ucítí nejistotu a nevyrovnanost, neschopnost vyznat se sám/a v sobě, 

ve svých pocitech a přáních. Vy jste tvůrcem bezpečného domova pro jeho zdravý růst a vývoj. 

Konkrétní postupy, návody a instruktážní videa jsem připravila jako součást e-knihy                                   

7 RAD JAK ZATOČIT S BOLESTÍ BŘÍŠKA 

 

4. Obětovat část pohodlí 
 

Pokud změníte několik drobností ve svém životě, v přístupu, komunikaci a věnujete dítěti svůj čas, pak 

celková změna a úleva od bolesti bříška, která se dostaví, vám v konečném důsledku ušetří hodně 

starostí. Mateřství a rodičovství si začnete užívat 

naplno. Pláč a křik dítěte vás už nerozhodí. 

Z pohodlnosti či nevědomosti děláme spoustu věcí, 

kterými svým dětem nesmírně ubližujeme. Pokud se jich 

dokážete vyvarovat - uzdravení vašeho miminka je TU 
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5. Vyvarovat se...  

 

 Chladu, nepohodlí, nestabilitě a nejistotě miminka, rychlého a nešetrného zacházení s ním. 

Pohodlí a pocit bezpečí, jistoty a tepla jsou základními podmínkami. Bez nich by to nešlo. 

 Vyplakávání dítěte samotné v postýlce. Dopady na jeho psychiku jsou veliké. 

 Panikaření, rychlému střídání činností a způsobů uklidňování. 

 Nosíte své miminko ve svislých polohách? 

Přestaňte! Jeho páteř to ničí. 

 Jednostrannému a asymetrickému zvedání, 

pokládání a nošení miminka. Páteř a celé tělo je 

nadměrně zatěžováno a spolehlivě křiví záda. 

 Chování a nošení dítěte se zakloněnou a 

nedostatečně zajištěnou hlavičkou. Takto malé dítě 

ji ještě neudrží, potřebuje vaši pomoc. Nedělá mu to 

vůbec dobře. 
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 Odstavování od prsu jen proto, že se vám zdá, že pláče hlady nebo, že mu 

vaše mateřské mléko nedělá dobře. Vaše mléko je ta nejlepší výživa pro 

vaše dítě! Žádné jiné ho nemůže nahradit. 

 Přísných neopodstatněných diet. Můžete si naopak kvalitu a produkci mléka 

snížit. 

 Podávání různých léků, doplňků stravy, čajů či umělých mlék bez rozmyslu 

a s planou nadějí, že tentokrát tohle bude ten zázračný lék. 

 

6. Dopřát si...  

 

 Mazlení a těsný kontakt s miminkem jak jen je to oběma příjemné. Soustředit plně svou 

pozornost na něj, vnímat ho všemi smysly. 

 Odpočinek a spánek, kdykoli bude příležitost. Návštěvy, 

příbuzné a partnera zaměstnejte dítětem či výpomocí 

v domácnosti a jděte si odpočinout. Nevyspalá, unavená a 

vystresovaná máma nemá z čeho dítěti dávat. 
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 Procházku na čerstvém vzduchu a protažení svého těla. Vaše záda musí tím vším 

„opečováváním“ a chováním dítěte hodně trpět. Jděte a protáhněte se teď hned :) 

Zkrátka nezapomínejte sami na sebe. Ne nadarmo se říká: „Spokojená máma má spokojené dítě“.  

Platí samozřejmě to i naopak.  „Spokojené dítě má spokojenou mámu.“ 

 

7. Co vám o vývoji dítěte asi nikdo neřekl...  
 

Ačkoli je každé dítě, každá bytost originál, pro všechny existují obecně platné vzorce chování a 

zákonitosti vývoje člověka.  

Jak to však dopadne, když se na tohle nemyslí? 

 Když budu dítě nosit ve svislých pozicích, ačkoli se samo vzpřímit neumí. Když ho budu nosit 

v záklonu, se zapaženýma rukama za úroveň ramen, v asymetrických polohách...   

... Přetěžuji tím jeho páteř, svaly, klouby i správné 

fungování vnitřních orgánů. 

 Když ho budu zvedat a pokládat obličejem vzhůru...   

... Dávám mu milnou informaci o jeho budoucím vývoji. 
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 Když mu neumožním pravidelně trénovat svaly a zažívat si všechny 

důležité polohy...  

... Zpomaluji jeho přirozený pohybový vývoj. 

 Když ho budu posazovat, ačkoli se ještě samo neposadí. Když ho budu 

stavět a vodit za ruce, ačkoli to samo ještě nesvede. Když mu budu vše 

usnadňovat, umetat mu všechny překážky z cesty… 

... Ničím mu páteř, kyčle a další klouby. Místo abych jeho vývoj urychlila, tak ho brzdím. V dobré 

víře snižuji jeho vnitřní motivaci a spontánní aktivitu, fyzickou a psychickou odolnost. 

 Když si nezažije srozumitelné hranice a pravidelný režim...  

... Nebude se umět orientovat se ve spoustě situací a ztrácí pocit 

bezpečí. 

 Když nenaváže stabilní láskyplný vztah k hlavním pečujícím osobám, a 

to už od prvních okamžiků od porodu... 

... Ztrácí důvěru v lidi a ve svět. Může být v životě sužováno pocity 

nejistoty a ohrožení. Udržet si klíčové životní vztahy mu může dělat 

potíže. 
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SHRNUTÍ - z toho plynou potíže jako: 

 

 bolesti krční a bederní páteře, hlavy 

 skolióza, zvýšená lordóza a kyfóza páteře, vadné držení těla 

 slabé břišní svaly 

 ploché nohy 

 bolesti kolen a kyčlí 

 výhřezy meziobratlových plotének 

 špatná funkce vnitřních orgánů - dýchání, práce střev,... 

 nízké sebevědomí a sebedůvěra 

 poruchy pozornosti, řeči, psaní, čtení a počítání 

 poruchy chování, sklon k závislostem a potíže ve vztazích 
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Není jednodušší těmto problémům raději předcházet než pak řešit jejich důsledky? Důsledky, jejichž 

léčení stojí mnohem víc úsilí a námahy a jejichž výsledek je nejistý? 

 

Podrobnější informace o psychomotorickém vývoji najdete také v článku Respekt pocitů a vlastního 

vývoje >>> 

 

8. Co tedy můžete udělat hned?  
 

 Rozhodnout se - bude vaše dítě spokojené a zdravé? 

 Odpovědět si na tu nepříjemnou otázku: „Bude tohle další z mnoha 

rad, kterou si pouze přečtu a opět zapomenu? Nebo jsem ochoten/a 

něco změnit a zbavit své miminko bolestí bříška?“ 

 Budete od teď pravidelně střídat ruce při manipulaci s dítětem a dáte 

si záležet, aby jeho páteř nebyla vychýlená z osy, v záklonu a svisle? 

 Co postýlka a kočárek? Jsou dostatečně stabilní a pohodlné? Co 

zavinovačka? Používáte pouze obyčejnou rychlozavinovačku? Je 

dost pohodlná a teplá? 
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 Co zařadíte do denního režimu dítěte a budete to 

pravidelně dodržovat? 

 Vzpomenete si v tom všedním kolotoči vůbec na sebe? 

Udělejte to. Jděte si odpočinout, zapněte autopilota, 

relaxujte. Můžete požádat partnera o masáž? 

 Doopravdy musíte řešit všechno, být u všeho a 

opravovat ostatní, aby danou činnost v domácnosti nebo 

kolem dítěte dělali tak perfektně jako vy? 

 Opravdu tak moc spěchá přebalení pokakaného zadečku a umytí poblinkaného krčku? Nešlo by 

trochu zpomalit tempo, zklidnit se, začít komunikovat s miminkem a přestat dělat tyto úkony 

rutinně? 

 

Že si na to nenajdete čas? Zeptám se: „Chcete mít zdravé a spokojené miminko?“        

Pokud to chcete doopravdy, čas si najdete. Můžete mi věřit. 
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S bolestí bříška u miminek mám bohaté zkušenosti. Poznala jsem je z různých perspektiv. Nejdřív jako 

zoufalá máma takového dítěte. Užili jsme si mnohé. Posléze se ze mě stala lektorka a poradkyně, která 

od ní pomáhá.  

Ať už jako máma malého dítěte, lékařka či lektorka musím říct jedno: 

Uzdravení vašeho dítěte je možné. 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumenty/Veronika/WWW%20STRANKY/E-BOOK%20Veronika/Bolení%20bříška,%20porodní%20plán,%20výbavička/HOTOVO%20EBOOKY/www.bejbykurz.cz


 
 

2016 © Veronika Študlarová, www.bejbykurz.cz  

Jak již za týden zmírnit bolesti bříška Strana 16 

 
TOHLE JEŠTĚ NENÍ KONEC... 

 

Ráda bych poděkovala za váš čas při čtení této e-knihy. Věřím, že jste tady mohli načerpat inspiraci, že 

jste našli odpovědi na své otázky, abyste pomohli svému miminku a našli doma opět pohodu. V této 

knize jsem vám předala zkušenost o tom, že to jde, i když se to tak někdy nezdá.  

Pokud využijete informací z knihy a použijete se v praxi, může vaše miminko zažít úlevu již za týden. Za 

to, jak vám to půjde, si však nemůžu vzít žádnou zodpovědnost. Je to jen na vás. I když bych si moc 

přála, aby se vám to spolu podařilo. 

Je možné, že některé věci jste už někdy slyšeli. To ovšem nestačí.                                                                   

Důležité je ZAČÍT JE DĚLAT. 

Abych vám s tím pomohla, přečtením těchto řádek to nekončí. Pravděpodobně nevyužíváte všech 

možností, které máte, abyste svým dětem pomohli. 
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... TÍM TO ZAČÍNÁ 

 

Prvním krokem pro vás může být přečtení e-knihy 7 RAD JAK ZATOČIT S BOLESTÍ BŘÍŠKA.                 

Je to podrobný popis všeho, CO pomohlo mému synovi a dalším dětem bříška uzdravit. Součástí je 

přístup ke komentovaným instruktážním videím s jednotlivými správnými manipulačními technikami a 

masáží bříška, díky kterým se vašemu miminku zmírní bolesti bříška, zlepší se celková spokojenost a 

prospívání. 

 

Teď stačí pouze vykročit. Klikněte na tlačítko a na další stránce vyplňte formulář a objednejte si knihu. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČÍT S UZDRAVENÍM BŘÍŠKA JEŠTĚ DNES > 
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Prohlášení 

Protože mě příprava e-knihy stála čas a energii, musím vám ještě něco říct. Tento materiál je 

informačním produktem. Jakékoliv upravování, kopírování a poskytování knihy i její části třetí osobě bez 

písemného souhlasu autorky je zakázáno. Pokud byste chtěli dát knihu k přečtení svým známým, budu 

ráda, když je pošlete na webové stránky BejbyKurzu a přidáte se na Facebooku. Děkuji za pochopení a 

respektování tohoto sdělení. 

Pokud se vám kniha líbila nebo byste se ještě chtěli na něco zeptat, napište mi na email 

info@bejbykurz.cz 
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