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Úvod 
 

Tématem mé absolventské práce jsou POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ 

BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ. Toto téma jsem si vybrala, protože jsem 

přesvědčena o tom, že výživa je ve vývoji dítěte nesmírně důležitá. V období od 

narození až do školního věku je pro správný vývoj člověka nejdůležitější, a doplňky 

stravy a potraviny pro zvláštní výživu jsou v samotné výživě stále více doporučované a 

používané. 

V úvodu své práce bych se ráda zaměřila na výživové nároky dětí, a to jednak 

z hlediska výživových doporučených dávek a dále z hlediska samotného kojení a 

významu mateřského mléka. Dále bych s pomocí údajů z literatury chtěla uvést, jaký 

mohou mít vliv na stav výživy některá onemocnění. Pomocí údajů z terénu se budu 

snažit uvést jednak přehled potravních doplňků a s nimi souvisejících doplňků stravy a 

potravin pro zvláštní výživu a vysvětlit jejich rozdíl a zdůvodnit, proč jsou ve výživě 

dětí doporučované a používané. Také chci uvést společnosti s největším zastoupením na 

trhu v České republice, které se specializují na výrobu potravin pro zvláštní výživu.  

Praktická část bude vycházet z kazuistik, kde bych se chtěla zaměřit zejména na 

děti nedonošené, děti narozené s nízkou a velmi nízkou porodní vahou, akutně a 

chronicky nemocné, u nichž je výživa naprosto klíčová, protože mají speciální nároky. 

Zvláště nedonošeným dětem se výživové nároky mohou upravovat až do 4 let věku. 

Použité informace budu získávat formou řízeného rozhovoru od MUDr. Ivany 

Chudomelové, která je lékařkou na dětském oddělení v Oblastní nemocnici Kolín.     
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1 Cíle 
Hlavním cílem mé absolventské práce je zhodnotit základní výživové nároky 

dítěte.   

Dílčím cílem je pak zmapovat sortiment volně prodejných potravních doplňků, 

doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu, které jsou doporučované a používané ve 

výživě batolat a dětí předškolního věku.  
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2 Teoretická část 
2.1 Výživa 
 

2.1.1 Výživové nároky dětí 

 V různých vývojových obdobích dítěte je důležitý správný způsob výživy a to na 

podporu psychického a fyzického vývoje dítěte. Potřeba živin se v průběhu vývoje 

mění. Mezi nejdůležitější období růstu patří kojenecký věk, dětství (1 – 3; 3 – 6; 6 – 12) 

a adolescence.  

 Nejvyšší energetická potřeba dítěte je při narození a v průběhu 1. roku života  

pozvolna klesá. V 1. roce je z energetického příjmu využito zhruba 85 % pro růst a 

obnovu tkání a přibližně 15 % k produkci tepla a pohybovou aktivitu. Průměrná 

energetická spotřeba je v prvním půl roce života 452 kJ / den na kg a od 6. měsíce do 1. 

roku 410 kJ / den na kg tělesné hmotnosti. Potřeba energie souvisí s rychlostí růstu 

dítěte.                                                                                                       [KELLER, 1993] 

 

 Základní a velmi důležitou složkou organismu je voda. Zajišťuje vhodné 

prostředí pro řadu biochemických reakcí v organismu, které zaručují správný růst a 

vývoj. Voda také zajišťuje správnou termoregulaci organismu. Nedostatek vody 

v organismu může způsobit celou řadu poruch. Organismus novorozence a kojence je na 

nedostatek tekutin nejcitlivější. Mateřské mléko nejen dítě vyživuje, ale i zajišťuje 

dostatek vody. Pokud je dítě plně kojené, nepotřebuje už žádné další tekutiny jako šťávy 

nebo čaje. Výjimkou jsou extrémně vysoké letní teploty, kdy je nejlepší podávat dětský 

čaj. Příjem kojence je zhruba 150 ml tekutin / kg / den a příjem batolete 120 – 130 ml / 

kg / den. Obecně u dětí do 10 kg je příjem 1000 ml, do 15 kg 1300 ml, do 20 kg 1500 

ml, do 25 kg 1700 ml a nad 25 kg 2000 ml.  

 Ztráta tekutin je nejnebezpečnější při horečnatých onemocněních, průjmu a 

zvracení. Zvýšení tělesné teploty o 1 °C znamená až o 12 % vyšší nárok na příjem 

tekutin. Je dobré dodávat chladnější tekutiny, ale takové, aby příliš nedráždily žaludek. 

Při nedostatečném příjmu tekutin hrozí dehydratace, což je velmi vážný stav, který 

vyžaduje lékařskou pomoc.                                                                    [KARGER, 2004]  

 

 Každé dítě od 3 let by mělo mít pestrou stravu, jíst pravidelně 5 – 6 x denně, mít 

dostatek pohybové aktivity, kvalitní zdroje bílkovin, mléčných výrobků, rostlinných 



 8

tuků a olejů a pitný režim. Naopak střídmě by sem jim v potravě měla objevovat sůl, 

cukr a sladkosti. Energetický příjem u dětí od 4 do 7 let by měl být 5800 – 6400 kJ.       

                                                                                                        [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

Pečivo a obiloviny  

Jsou základem naší stravy, protože obsahují snadno využitelné sacharidy, které 

jsou dobrým zdrojem energie. Jsou vhodné v průběhu celého dne. Velmi vhodné jsou 

celozrnné potraviny, protože obsahují vitaminy, minerály a vlákninu, zatímco světlé 

pečivo je nevhodné, protože organismu poskytuje pouze energii a sacharidy. Batole by 

mělo přijímat 2 porce denně, předškolák pak 4 porce denně.        [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

Mléko a mléčné výrobky  

Jsou významným zdrojem vápníku pro rostoucí dětský organismus. Denně by 

mělo batole i předškolák přijmout asi 3 – 4 porce (450 g). Zejména je vhodný tvaroh, 

kefír, acidofilní mléko a sýry do 45 % tuku v sušině. Vůbec nejsou vhodné nízkotučné 

jogurty.                                                                                           [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

Maso  

Je nejcennějším zdrojem bílkovin. A dále i některých důležitých vitaminů jako 

A, B a D a minerálů jako je železo a hořčík. Batole by mělo přijímat zhruba kolem 60 g 

masa denně a předškolák kolem 60 – 90 g denně. Nejvhodnější je maso drůbeží a libové 

hovězí maso. Dobré jsou i ryby, a to zejména mořské, které by neměly chybět, alespoň  

1 x týdně.                                                                                        [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

Zelenina  

Obsahuje hodně vitaminů, minerálů, vlákniny, je zdrojem energie a velmi rychle 

zasytí. Nejvhodnější formou je zelenina čerstvá. Batole by mělo mít v průměru zeleninu 

1 x denně, předškolák pak asi 3 x denně.                                       [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

Luštěniny  

Jsou bohaté na bílkoviny, vlákninu, vitaminy a minerály. Měly by být 

v jídelníčku předškoláka zahrnuty alespoň 1 x týdně. U malých dětí pozor na podávání 

luštěnin, protože obsahují velké množství vlákniny a pro trávicí trakt batolete a malého 

předškoláka  je to velká zátěž.                                                       [www.vyzivadeti.cz, 8] 
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Ovoce  

Mělo by být v jídelníčku jak batolete, tak předškoláka objevit 2 x denně. Ovoce 

je velmi dobrým zdrojem vitaminů, minerálů a vlákniny. Nejvíce zastoupeným 

vitaminem v ovoci je vitamin C, z minerálů pak hořčík.               [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

Tuky  

Jsou v organismu důležité pro správně zpracování vitaminů rozpustných 

v tucích, pro tvorbu některých hormonů, termoregulaci a také slouží jako ochrana 

vnitřních orgánů. Pro dětský organismus jsou nejvhodnější kvalitní rostlinné tuky, které 

obsahují nenasycené mastné kyseliny.                                           [www.vyzivadeti.cz, 8] 

 

2.1.1.1 Výživové doporučené dávky (VDD) 

 „Výživová hodnota potraviny je dána obsahem energie a šesti druhů živin : 

bílkovin, tuků, sacharidů, vitaminů, minerálních látek a vody.“  

                                                                                                   [KUDLOVÁ, 2005, s. 22] 

 

 VDD jsou individuální v jednotlivých státech, kdy lze hledat původ v rasových, 

geografických, kulturních, náboženských, ale i společenských odlišnostech. Uplatňují se 

zde zejména vlivy politické a ekonomické. V různých zemích jsou též VDD 

stanovovány pro různý počet spotřebitelských skupin a zahrnují i různý počet živin. 

Jsou určeny pro účely zdravotní výchovy, značení potravin, výrobu doplňků stravy, 

sestavování jídelníčků apod.  

V České republice udává VDD Státní zdravotní ústav (SZÚ). Vedle základních 

živin jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky, jsou vydána i doporučení pro látky 

minerální, stopové prvky a vitaminy. Doporučené dávky se stanovují také pro příjem 

energetický. Obecně platí, že podle pohlaví, věku a tělesné zátěže se liší energetický 

příjem, avšak poměr jednotlivých základních živin by měl zůstat zachován. 

Z potravy, kterou člověk přijme a co z ní tělo dokáže vstřebat a následně použít 

se vyjadřuje využitelnost živin, která je vyjádřena jako 1 % z celkového přijatého 

množství živin. Využitelnost je však ovlivňována řadou různých faktorů, a to v jaké 

formě je živina přijata či reakcemi mezi živinami, které mohou využitelnost snižovat 

nebo naopak zvyšovat. Na vstřebávání má vliv i stav organismu.   
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Při stanovení VDD u dětí se vychází z hodnot mezi mladými dospělými a 

kojenci. Důležité je zmínit i potřebu proteinů (bílkovin), která patří mezi jednu 

z nejdiskutovanějších otázek v souvislosti  VDD.  

                                                                                                             [KUDLOVÁ, 2005] 

 

Tabulka č. 1 : Nejdůležitější živiny, které dítě přijímá v potravě a VDD. 

 0-6 měsíců 7-12 měsíců 1-3 roky 4-8 let 
Energie (kJ) 2600 3600 5800 - 6400 5800 - 6400 
Bílkoviny (g) 20 30 45 60 
Sacharidy (g) 68 117 193 234 
Vláknina (g) není 

stanoveno 
není 

stanoveno 
věk dítěte  

+ 5 
věk dítěte  

+ 5 
Tuky (g) 30 30 40 55 
Draslík (g) 0,4 0,7 3 3,8 
Fosfor 100 275 460 500 
Hořčík (mg) 30 75 80 130 
Jód (μg) 110 130 90 90 
Sodík (g) 0,12 0,37 1 1,2 
Vápník (mg) 210 270 500 800 
Zinek (mg) 2 3 3 5 
Železo (mg) 0,27 11 7 10 
Vit. A (mg) 400 500 300 400 
Vit. D (μg) 5 5 5 5 
Vit. K (μg) 2 2,5 30 55 
Vit. C (mg) 40 50 15 25 
Vit. E (mg) 4 5 6 7 
Kyselina listová (μg) 65 80 150 200 
Vit. B1 (mg) 0,2 0,3 0,5 0,6 
Vit. B2 (mg) 0,3 0,4 0,5 0,6 
Vit. B6 (mg) 0,1 0,3 0,5 0,6 
Vit. B12 (μg) 0,4 0,5 0,9 1,2 

                                                     [FOŘT, 2005; FRÜHAUF, 2003; SCHREIBER, 1993] 

 

2.1.1.2 Kojení 

 Na bezproblémovém kojení se podílí nejen anatomické předpoklady a 

hormonálně zajištěná tvorba mléka, ale i správná technika. Kojení nesprávnou 

technikou vede nejen k poranění bradavky, což je pro ženu velmi bolestivé, ale může 

vést i k onemocnění prsu, zadržování mléka či mastitidu (zánět prsu). Chybné kojení se 

pak projevuje na dítěti zejména váhovým úbytkem a neklidem. K hlavním zásadám 

správného kojení patří včasné zahájení kojení a to nejlépe do 2 hodin po porodu. Délka 

a frekvence kojení se řídí podle potřeb dítěte. Dítě je v průběhu prvních 6 měsíců pouze 



 11

kojeno, poté je přidán vhodný příkrm a v této kombinaci se dá pokračovat až do 2 let 

věku dítěte.  

Nejčastější obtíže při kojení ze strany matky vznikají z důvodu plochých, málo 

vytažených nebo vpáčených bradavek, pozdním nástupem laktace, bolestivým nalitím 

prsů, poškozením bradavek, zadržováním mléka nebo mastitidou.  

K nejčastějším obtížím ze strany dítěte řadíme ikterického novorozence, 

novorozence s rozštěpem patra či drobnými anatomickými odchylkami v oblasti 

obličeje a úst, u dítěte s podezřením na ezofageální reflux či neprospívající kojené dítě 

v prvních týdnech života. Nesmíme ani zapomenou na dítě, které bylo zpočátku krmeno 

z lahve a později je převedeno na kojení z prsu, takže se u něj nevytvořil správný sací 

návyk.  

Kontraindikacemi kojení jsou infekční onemocnění matky a užívaní některých 

léků a samozřejmě drogy a látky návykové. 

                                                                                                              [FRÜHAUF, 2003] 

 
2.1.1.3 Mateřské mléko 

 Složení mateřského mléka se optimálně přizpůsobuje měnícím se potřebám  

rostoucího dítěte. Mateřské mléko je vhodné nejen z výživového hlediska, ale také 

z hlediska imunologického. Dodává dítěti hlavně protilátky IgA, IgG, IgM a B a T 

lymfocyty, takže je zde velmi nízké riziko vzniku potravinové alergie. Živiny obsažené 

v mateřském mléce jsou díky svému vhodnému složení optimálně využity a mají 

vysokou biologickou hodnotu, proto je vhodné kojit dítě až do 6. měsíce. Mateřské 

mléko obsahuje bílkoviny, cukry a tuky a v menší míře jsou přítomny i vitaminy, 

minerály, stopové prvky a v neposlední řadě také enzymy a hormony. Přibližná 

kalorická hodnota mateřského mléka je 280 kJ / 100 ml. Přitom poměr bílkovin, cukrů a 

tuků je 10 : 40 : 50.                                                   [FRÜHAUF, 2003; KELLER, 1993] 

 

Bílkoviny 

 Pokud matka netrpí proteinovou podvýživou, tak je obsah bílkovin v mateřském 

mléce nezávislý na stravě matky. Hlavní bílkovinou obsaženou v mateřském mléce je 

laktalbumin, který je pro dítě lépe stravitelný, než bílkovina kasein, která převažuje v 

mléce kravském. Díky nízkému obsahu bílkovin v mateřském mléce nejsou tolik 

zatěžovány funkčně nezralé ledviny. Část mateřského mléka obsahuje bílkoviny, které 
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patří do skupiny prebiotik a jsou velmi důležité pro osídlení gastrointestinálního traktu 

(viz kapitola 2.2.1).                                                                              [FRÜHAUF, 2003] 

 

 LC-PUFA, tzv. polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem jsou pro 

normální růst a vývoj dítěte nepostradatelné. LC-PUFA můžeme rozdělit na dvě 

skupiny a to na DHA (kyselinu dokohexaenovou) a AA (kyselinu arachidonovou). 

DHA je velmi důležitá pro vývoj mozku a sítnice. AA je nezbytná pro tvorbu 

prostaglandinů a leukotrienů. Jak DHA tak AA ovlivňují funkci buněčných membrán. 

Ovlivňují nejen polarizaci membrán a jejich permeabilitu, ale i vzájemnou interakci 

bílkovin a lipidů. Takto následně ovlivňují i funkci receptorů, aktivitu enzymů a přenos 

signálů. Z jejich prekurzorů je novorozenec schopen si LC-PUFA vytvořit, avšak tato 

tvorba není dostatečná. Ihned po narození je pro novorozence nejcennějším zdrojem 

DHA mateřské mléko. Následné doplnění stravy o DHA velmi pozitivně ovlivňuje 

neurologický vývoj dítěte.           [KOPŘIVA, 2010] 

 

Cukry 

V mateřském mléce jsou obsaženy velmi důležité oligosacharidy, z nichž 

převažuje disacharid laktóza. V menší míře je přítomna i galaktóza a fruktóza, které 

patří mezi monosacharidy. Laktóza se štěpí na glukózu a galaktózu a tvoří tzv. 

galaktolipidy, které jsou nezbytné pro správný vývoj CNS u dítěte. Laktóza také 

usnadňuje vstřebávání vápníku a železa a napomáhá osídlování gastrointestinálního 

traktu laktobacilem.                                                                              [FRÜHAUF, 2003] 

 

Oligosacharidy v mateřském mléce významně ovlivňují reaktivitu imunitního 

systému. Tím, že ovlivňují přímou interakci s buňkami imunitního systému a tvorbu 

cytokinů, mají významné protizánětlivé účinky (viz kapitola 2.5).      [KOPŘIVA, 2010] 

 

Tuky 

 Samotné tuky a také jejich metabolity jsou významné pro správný růst a vývoj 

dítěte. Tvoří důležitý zdroj energie. Jsou zde zastoupeny jak nasycené, tak nenasycené 

mastné kyseliny. Zvláště důležité pro vývoj sítnice a CNS jsou kyseliny nesycené.  

Množství tuku v mateřském mléce se v nejen v průběhu dne, ale i v průběhu jednoho 

kojení mění. Mléko produkované na začátku kojení je méně bohaté na tuky než mléko, 

které je produkované ke konci kojení. Mateřské mléko obsahuje asi 2 x více 



 13

cholesterolu než mléko kravské. Cholesterol je jedním z důležitých faktorů, které se 

podílí na vývoji mozku, syntéze žlučových kyselin a hormonů. Aby mohlo dítě 

v prvních měsících života tuk trávit, je v mateřském mléce přítomna lipáza.    

                                                                                                              [FRÜHAUF, 2003] 

 

Vitaminy  

Kolísá hlavně obsah vitaminu rozpustných v tucích tj. vitamin A, D, E a K. 

Dostatek vitaminu E v mateřském mléce je u žen, které mají v potravě zahrnuto 

dostatečné množství nenasycených mastných kyselin. Obsah vitaminu D v mateřském 

mléce je nízký a proto se doporučuje i plně kojeným dětem vitamin D do organismu 

dodávat. Z vitaminů, které jsou rozpustné ve vodě, bývá nedostatek pouze vitaminu B12 

a to u žen vegetariánek. Vitamin C, B6 i kyselinu listovou obsahuje mateřské mléko 

v dostatečném množství.                                                                      [FRÜHAUF, 2003] 

 

Minerály a stopové prvky 

 Sodík, vápník, hořčík, fluor, fosfor a měď jsou v mateřském mléce dostatečně 

zastoupeny, pokud žena v průběhu těhotenství a po porodu netrpěla jejich nedostatkem.   

                                                                                                              [FRÜHAUF, 2003] 

 

2.1.1.4 Výživa kojící maminky 

Kojící maminka zajišťuje nejen fyziologickou výživu pro sebe, ale také pro 

podporu správné laktace a tím zajišťuje fyziologické potřeby pro své dítě. Mezi důležité 

zásady, které by každá kojící maminka měla dodržovat, patří konzumace pestré a 

rozmanité stravy, příjem takového množství energie, který zajistí vrácení její hmotnosti 

v době před těhotenstvím, střídmý příjem cukrů, a to zejména sacharózy, dále střídmý 

příjem sodíku, soli a kofeinu, střídmý příjem tuků a cholesterolu a v neposlední řadě 

vyvarování se požívání alkoholu. Speciální výživové doporučení v potřebě vitaminů, 

minerálů, stopových prvků a energetického příjmu pro ženu dospělou, těhotnou a kojící, 

jsou uvedeny v tabulce č. 2 (viz příloha). Složení mateřského mléka a jeho množství 

závisí také na tom, jaká byla výživa ženy v průběhu těhotenství a před ním.  

                                                                                  [FRÜHAUF, 2003; KELLER, 1993] 
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2.1.2 Vliv některých onemocnění na stav výživy 

 

2.1.2.1 Diabetes mellitus I. typu a diabetes insipidus   

Diabetes mellitus I. typu se projevuje absolutním nedostatkem inzulínu. 

Nastává postupná destrukce Langerhansových ostrůvků, která může trvat 2 – 3 roky. 

Objevuje se většinou v dětství kolem 5 – 6 let nebo v období dopívání. Prevence je 

nemožná, neboť se jedná o autoimunitní onemocnění, jehož spouštěcím faktorem je 

prodělané virové onemocnění a i genetická predispozice. Nemocný je doživotně 

odkázán na substituční léčbu inzulínem. Léčebná výživa při diabetu spočívá 

v pravidelném příjmu malého množství potravy 5 – 6 x denně, je omezen zejména 

příjem sacharidů a soli. Denní příjem sacharidů, tuků a bílkovin by měl být v poměru  

50 : 30 : 20.                                                                                              [KELLER, 1993] 

 

Diabetes insipidus je způsoben nedostatkem antidiuretického hormonu (ADH), 

což se projevuje nadměrným vylučováním moči. Při nedostatečném příjmu tekutin hrozí 

dehydratace. Vzniká obvykle náhle. V kojeneckém věku je příznakem neprospívání 

dítěte v důsledku dehydratace, která je spojena s křečemi a různým stupněm poruchy 

vědomí. U dětí kolem 4 – 5 let se projevuje spíše jako polyurie (nadměrné močení) až 

enuréza (pomočování), polydipsie (nadměrná žízeň) či zvracení a obstipace. Dále 

mohou být příčinou záněty CNS, úrazy hlavy nebo nemusí být příčina známa.      

                                                                                                    [HRODEK, 2002] 

 

2.1.2.2 Onemocnění trávicího ústrojí 

 

2.1.2.2.1 Průjem 

 Průjem je charakterizován velmi řídkou stolicí, a je-li počet stolic za den vyšší 

než 3. O konzistenci stolice rozhoduje obsah vody ve střevě. Průjem můžeme rozdělit 

na akutní, chronický, osmotický a sekreční. Akutní průjem vzniká v důsledku požití 

nevhodné potraviny, jako vedlejší účinek léků nebo v důsledku infekční nákazy.  

Chronický průjem můžeme dále rozdělit na funkční a organický. Funkční průjem 

vzniká na podkladě psychogenního původu. Příčinou organického průjmu je ulcerózní 

kolitida nebo Crohnova nemoc. Osmotický průjem vzniká, pokud je ve stolici 

přítomna nějaká osmoticky aktivní látka např. Na+, Mg2+, která „nasává“ vodu do 
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prostoru střeva. Sekreční průjem vzniká, je-li ve stolici nepřiměřené množství vody, 

iontů a bílkovin.  Toto je obvyklé u bakteriálních nebo virových infekcí.  

Komplikací průjmu je ztráta vody a elektrolytů (hypovolémie a hypokalémie). 

Důsledkem je dehydratace až selhání ledvin, což  je obzvlášť nebezpečné u dětí. K léčbě 

lehké dehydratace dětem podáváme buď rýžový odvar nebo perorální roztok glukózy. 

Při středně těžké až těžké formě dehydratace je nutná návštěva lékaře. Pro normalizaci 

funkce trávicího ústrojí je možné dítěti podat Hylak forte (od 6. týdne) nebo Lacidofil 

(od 1. měsíce), které jsou běžně k dostání v lékárně.   

                                                                                                                [HRODEK, 2002] 

 
2.1.2.2.2 Zácpa 

 Je to porucha vyprazdňování, kdy je stolice zadržována v tlustém střevě. Stolice 

má velmi tuhou konzistenci. Frekvence vyprazdňování je u každého jedince 

individuální. Poruchu vyprazdňování stolice může rozdělit na akutní a chronickou. 

Akutní obvykle vzniká na základě změny prostředí či denního režimu. U dětí je častější 

zácpa chronická. Příčinou je zpomalení střevní motility, většinou z nedostatku vlákniny 

ve stravě. U malých dětí stolici upravíme například odvarem z vloček, zeleninovými 

polévkami či ovocnými šťávami, u starších dětí pak jogurty, kefírem, ovocem a 

zeleninou. U dětí všech věkových kategorií je velmi důležitý dostatečný příjem tekutin. 

Pokud se ani takto nepodaří stolici upravit, je vhodné použít Laktulózu, která je vhodná 

pro děti už od 1. měsíce a je běžně k dostání v každé lékárně.              [HRODEK, 2002] 

 
2.1.2.2.3 Střevní nespecifická zánětlivá onemocnění 

 Mezi tyto onemocnění řadíme ulcerózní kolitidu a Crohnovu nemoc. Příznaky se 

vyskytují již v dětském věku. Diagnóza se stanovuje z laboratorního a endoskopického 

vyšetření, rentgenu a sonografie. Laboratorním vyšetřením musí být vyloučena střevní 

infekce, s výjimkou rodu Salmonella, která bývá u pacientů s ulcerózní kolitidou 

poměrně častá a též je nutné vyloučit tuberkulózu.                               [HRODEK, 2002] 

 

Ulcerózní kolitida 

 Jedná se o onemocnění, které postihuje rektum a tračník. Nejčastěji je 

diagnostikováno ve věku 5 – 16 let. Vzácně se vykytuje i u dětí pod 5 let. Příznaky 

onemocnění zahrnují střevní projevy (průjmovitá stolice s různými sekrety – krev, hnis), 
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teploty, úbytek na váze, chronické onemocnění jater, erythema nodosum1. Začátek 

onemocnění bývá pozvolný, kdy se střídají období s teplotou a bez teploty, objevují se 

mírné bolesti břicha a průjmovými stolicemi až krvácením z rekta.     [HRODEK, 2002] 

 

Crohnova nemoc 

 U dětí má toto onemocnění vliv na jejich růst a vývoj, Nejčastější projevy 

zahrnují průjmovitou stolici, nauzeu, zvracení, bolesti břicha a při postižení tračníku je 

možné i krvácení z rekta. Častá je i přítomnost abscesů, píštělí a kožní výrůstků. 

Důsledkem je pak úbytek na váze, teploty a opožděný růst. U většiny dětí onemocnění 

postihuje ileocekální2 oblast a projevuje se bolestmi zejména po jídle, které se objevují 

v oblasti pravého podbřišku. Často bývá toto onemocnění špatně diagnostikováno a děti 

jsou operovány pro zánět slepého střeva. Pouze u malé části dětí je postižen tračník či 

větší úsek tenkého střeva a bolest se objevuje v oblasti pupíku.            [HRODEK, 2002] 

   

2.1.2.3 Onemocnění jater 

 Novorozenecká žloutenka (icterus neonatorum) se objevuje nejdříve 36 hodin po 

narození. Příznakem je žluté zbarvení krve v důsledku zvýšené hladiny bilirubinu 

v krvi. Hodnota bilirubinu u nedonošených dětí je 255 μmol / l a u donošených dětí 220 

μmol / l. U donošených dětí netrvá žloutenka déle jak 8 dní, u nedonošených pak netrvá 

déle jak 14 dní.                                                                                       [HRODEK, 2002] 

 

2.1.3 Alergie a atopie 

 Atopie je dědičný sklon k projevu alergické choroby. Klinickým projevem 

atopie je alergie. Vyjadřuje imunologickou odpověď způsobenou protilátkami ze třídy 

IgE. Největší vliv na vznik alergie mají dědičné predispozice a způsob výživy. Projevy 

alergie mohou být atopické a neatopické. K nejčastějším alergiím u kojenců patří 

potravinové alergie a kožní projevy. Z potravinových alergií se jedná zejména o alergii 

na bílkovinu kravského mléka, z kožních projevů je to pak kopřivka či ekzém. Alergie 

na bílkovinu kravského mléka se vyskytuje u 1 – 2 % kojenců, kteří nejsou kojeni. 

Vzácně se vyskytuje i u kojených dětí. Alergie na bílkovinu kravského mléka se 

obvykle projevuje už po prvním kontaktu, a to jako průjem, zvracení nebo kožními 

                                                
1 Červenofialové bolestivé skvrny vyskytující se na kůži zejména bérců.  [VOKURKA, 2009] 
2 Jedná se o přechod mezi tenkým střevem a slepým střevem. [VOKURKA, 2009] 
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projevy různého charakteru. U některých dětí může být projevem alergie i neklid, pláč a 

porucha spánku. Alergie na bílkovinu kravského mléka se může objevit i opožděně jako 

chronický průjem a ekzém. Kromě již zmíněných projevů se může objevit i akutní zánět 

žaludku a střeva, ale ne každá vyrážka, která se objeví, musí být nutně projevem alergie 

na bílkovinu kravského mléka. Pokud se alergické projevy vyskytnou, je dobré vyřadit 

z jídelníčku podezřelou potravinu a nahradit jí jinou. Jestliže dojde k ústupu, pak se 

jedná o alergii na bílkovinu kravského mléka. Jestliže je kojenec vystaven bílkovině 

kravského mléka déle jak čtvrt roku a snáší ji, je rozvoj alergie velmi nepravděpodobný.   

Alergii na bílkovinu kravského mléka se dá předejít, a to kojením, pokud to však není 

možné, pak u nekojených dětí použít hypoalergenní mléka a u prokázané alergie na 

kravské mléko pak použít mléko speciální. Alergie na bílkovinu kravského mléka 

v batolecím či předškolním věku obvykle ustupuje a děti následně mohou normálně 

konzumovat mléko. Ale v pozdějším věku je velká pravděpodobnost vzniku jiných 

alergií. Probiotika a prebiotika značně snižují pravděpodobnost vzniku alergií. Mezi 

další alergie, které bývají časté už od batolecího věku, jsou pylové alergie, alergie na 

zvířata, prach a peří.                                                [HRODEK, 2002; FRÜHAUF, 2006]     

  
2.1.4 Náhradní výživa 

 Výživa enterální a parenterální se vzájemně doplňují. Oba druhy výživy mají své 

indikace a kontraindikace. Obecně je indikována náhradní výživa pacientům, kteří 

dlouhodobě nejsou schopni přijímat potravu nebo těm, kteří trpí malnutricí (podvýživa). 

Problémy s příjmem potravy mají zejména pacienti trpící onemocněním 

gastrointestinálního traktu, tzn. onemocnění jícnu, žaludku, tenkého nebo tlustého střeva 

a u akutní pankreatitidy. Cílem podávání náhradní výživy je zajistit stálou tělesnou 

hmotnost, zamezit deficitu specifických složek výživy, jako jsou vitaminy, minerály a 

stopové prvky a v neposlední řadě zajistit dostatečný příjem energie ve formě ATP a 

glukózy. ATP je nezbytný pro udržení struktury membrány u buněk a glukóza je 

důležitá pro mozkové buňky. Základní složky náhradní výživy jsou cukry, tuky, 

bílkoviny, vitaminy, minerály a voda. Druh výživy se volí dle délky podávání, stavu 

gastrointestinálního traktu a povahy a možného vývoje onemocnění.    [KELLER, 1993]     
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2.1.4.1 Enterální výživa 

 Enterální výživa se podává nasogastrickou, nasojejunální sondou, 

nasoduodenální sondou, perkutánní endoskopickou gastrostomií či chirurgicky 

založenou jejunostomií. Výhodou enterální výživy je přirozenější způsob přívodu živin 

přes střevo (podporuje střevní motilitu) a játra, vyskytuje se u ní méně komplikací a je 

také méně finančně nákladná než výživa parenterální. Ovšem její velkou nevýhodou je 

riziko aspirace (vdechnutí) nasogastrických sond a mohou také nastat metabolické 

poruchy. Enterální výživu lze podávat hned v pooperační nebo poúrazové fázi. Je 

důležité zvážit, zda se bude jednat pouze o výživu doplňkovou k obvyklé stravě nebo 

úplnou enterální výživu.     

 Indikací pro nasazení enterální výživy jsou poruchy polykání, způsobené 

nádorem nebo stenózou v orofaryngu (ústní část hltanu), ezofágu (jícen) nebo žaludku. 

Tyto poruchy jsou neurologicky podmíněné. Dále u pacientů se syndromem krátkého 

střeva a při zánětlivých střevních onemocněních či po odejmutí části tenkého střeva.  

 Kontraindikací enterální výživy jsou akutní zánětlivá onemocnění střev a akutní 

pankreatitida.  

                                                                                                                 [KELLER, 1993]    

  
2.1.4.2 Parenterální výživa 

 Výhodou parenterální výživy je její použití při úplné ztrátě střevní funkce, a také  

možnost přesného stanovení přívodu živin. V současné době je velkou výhodu, že jsou 

k dispozici různé směsi živin v roztoku tzv. roztoky all-in-one. Tyto roztoky se podávají 

buď intravenosně, nebo podkožně. Intravenosně se častěji podávají do centrální žíly, 

než do žíly periferní. Podkožní podání se volí pouze v případě, že se jedná o aplikaci 

malého množství izotonického roztoku, ale využívá se minimálně. Nevýhodou jsou 

však vyšší náklady a riziko metabolických poruch jako hypoglykémie, hypokalémie a 

hyperkalémie, ale také i hypofosfátémie a hyperfosfátémie.    

 Indikace pro použití parenterální výživy zahrnují onemocnění s neustávajícím 

zvracením, těžké průjmy a stavy po resekci tenkého střeva či u pacientů po ozařování, 

kteří trpí enteritidou (zánět střev).  

                                                                                                                 [KELLER, 1993]   
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2.1.5 Obezita 

 Stále častějším problémem v dnešní době se stává obezita u dětí. Většina 

obézních dětí zůstává obézní i v dospělosti. Obezita nemůže být stanovena jen podle 

hmotnosti, ale stanovuje se podle tzv. Body Mass Indexu (BMI) a pro přesnější měření 

se využívá ještě měření podkožního tuku pomocí kalibrovaného kaliperu. Toto měření 

se provádí v několika vybraných místech. Naměřené hodnoty se vyhodnocují a počítá se 

průměr.  

 Základními příčinami vzniku obezity jsou genetické příčiny a vliv zevních 

faktorů. Vznik obezity je způsoben nadměrným příjmem energie a jejím nedostatečným 

výdejem. Genetická příčina může mít až 50 % vliv na vznik obezity. 

 Obezitu můžeme rozdělit do 3 stupňů, a to na lehkou, výraznou a morbidní. 

Obezita má velkou řadu nepříznivých důsledků na organismus, které se kontinuálně 

zvyšují s rostoucí hmotností. Již od dětského věku zatěžuje kostru a cévní systém, což 

se projeví na páteři ve formě skoliózy nebo kyfózy a důsledkem zátěže cévního systému 

nejčastěji vzniká hypertenze.  

 Jako prevence obezity je nejlepší fyzická aktivita a pravidelná strava, která 

zahrnuje 5 porcí jídla denně. Je důležité, aby v denním příjmu byly obsaženy všechny 

důležité živiny jako bílkoviny (maso), vitaminy a minerály (ovoce a zelenina) a mléčné 

produkty pro správný růst a vývoj dětského organismu.      

                                                                                     [HRODEK, 2002; KELLER 1993]     
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2.2 Přehled potravních doplňků, doplňků stravy a potravin pro 

zvláštní výživu doporučovaných a používaných ve výživě 
 

Úvodem této kapitoly je důležité vysvětlit pojem potravní doplněk a doplněk 

stravy. Nejedná se o léčiva, nemají kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv, mají pouze 

schválení Státního zdravotnického ústavu. Na obalu každého produktu musí být uveden 

název, složení, energetická hodnota, dávkování, uchovávání, číslo šarže a použitelnost, 

případně upozornění.     

 

Na účinnost potravního doplňku a doplňku stravy má vliv dávkování a délka 

podávání, zdravotní stav uživatele a jeho způsob výživy, souběžné používání léků a 

v neposlední řadě také kvalita produktu. Podle zákona č. 110 / 1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích rozlišujeme potravní doplněk, doplněk stravy a potraviny pro 

zvláštní výživu.  

Potravní doplňky zahrnují jednotlivé složky, mezi které řadíme vitamíny, 

minerály, aminokyseliny, enzymy, bylinné extrakty, esenciální mastné kyseliny, 

vlákninu, antioxidanty a další látky, které mají důležitý biologický účinek.  

Doplněk stravy vzniká kombinací různých potravních doplňků a jeho hlavním 

úkolem je zajistit dostatečný příjem určitého potravního doplňku, který v běžné stravě 

chybí nebo je přijímán nedostatečně. Doplněk stravy je určen k prevenci, ale není určen 

k léčbě onemocnění.  

                                                                                                                      [FOŘT, 2005] 

 

Potraviny pro zvláštní výživu dle vyhlášky č. 54 / 2004 Sb. jsou „potraviny, které jsou 

určeny pro výživové účely“. [vyhláška č. 54 / 2004 Sb.] Jedná se například o potraviny, 

které jsou určené pro počáteční a také pokračovací výživu, dále pro výživu malých dětí, 

bezlepkové potraviny a potraviny bez obsahu laktózy či s nízkým obsahem laktózy. 

Jedná se také i o počáteční výživu pro děti nedonošené a děti narozené s nízkou porodní 

hmotností.                  [FOŘT, 2005] 

                                                                               

 Mezi společnosti s největším zastoupením na trhu v České republice, které se  

specializují se na výrobu potravin pro zvláštní výživu vhodných pro děti už od narození, 

jako jsou mléka, kaše a příkrmy, patří Nutricia, Nestlé, HiPP Czech a Hero Czech.  
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Společnosti Nutricia a Hero Czech obohacují své mléčné výživy o prebiotickou směs. 

Společnosti Nestlé a HiPP Czech obohacují své mléčné výživy o probiotické kultury. 

Všichni obohacují své mléčné výživy o řadu vitaminů a minerálů pro správný růst a 

vývoj. Z minerálů se jedná zejména o draslík, vápník, fosfor a železo. 

 

2.2.1 Přehled potravních doplňků a doplňků stravy s obsahem probiotik, prebiotik, 

vitaminů a minerálů 

 

Probiotika jsou živé kultury obsažené v potravních doplňcích, které mají 

příznivý vliv na střevní mikroflóru. Řadíme mezi ně především rody Bifidobacterium, 

Lactobacillus a Enterococcus.  

 Prebiotika jsou nestravitelné součásti potravy, které mají příznivý vliv na trávicí 

trakt konzumenta. Řadíme mezi ně skupinu oligosacharidů, z nich zejména látky 

fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy a inulin. Mateřské mléko obsahuje 

prebiotika v dostatečném množství. Kravské mléko obsahuje prebiotik velmi málo, ale 

je možné ho o ně obohatit. Prebiotika podporují obranyschopnost organismu, a proto 

umělá výživa, která je o ně obohacena je velmi vhodná pro nekojené děti. Více se 

podobá mateřskému mléku a tak pomáhá k přirozenému posílení obranyschopnosti 

dítěte.             [GREGORA, 2007] 

 

 „Prebiotické směsi obsahují oligosacharidy, nukleotidy i LC-PUFA mastné 

kyseliny, a proto přirozeně posilují imunitní systém novorozence – zvyšují biologickou, 

chemickou, mechanickou a imunologickou obranu zažívacího ústrojí. Zvyšují množství 

prospěšných bakterií ve střevní mikroflóře, zabraňují kolonizaci patogenními 

bakteriemi, snižují výskyt infekcí u dětí a ovlivňují i průběh atopické dermatitidy.“ 

                                                                                                     [KOPŘIVA, 2010, s. 39] 

 

Přípravky, které obsahují probiotika i prebiotika, nazýváme synbiotika. Obecně 

se probiotika a prebiotika používají zejména při potížích jako je obstipace (zácpa) a 

průjem, při zpomalené peristaltice a po užívání širokospektrých antibiotik.   

                                                                                                             [GREGORA, 2007] 

 Vitaminy a minerály viz kapitoly 2.3.1 a 2.3.2.  
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Na trhu se můžeme najít tyto doplňky stravy s obsahem probiotik nebo prebiotik, 

které jsou nejvíce doporučované ve výživě už od 1. měsíce života.  

 

Probiotické kapky – vhodné od 1. měsíce. Výrobcem je  BioGaia. (obr. č. 1) 

Swiss Laktobacílky baby – vhodné od ukončeného 1. měsíce. Výrobcem je Swiss 

Herbal. (obr. č. 2) 

Lacidofil – vhodný od ukončeného 1. měsíce. Výrobcem je Rougier s.r.o. (obr. č. 3) 

Bifiform kapky – vhodné od ukončeného 1. měsíce. Výrobcem je Ferrosan A/S.  

(obr. č. 4)  

Biopron JUNIOR – vhodný od ukončeného 4. měsíce. Výrobcem je Valosun.  

(obr. č. 5) 

Nutrolin-B – vhodný od ukončeného 6. měsíce. Výrobcem je Cipla. (obr. č. 6) 

Lactobacillus acidophilus ND – vhodný od 8. měsíce. Výrobcem je Institut Rosell. 

(obr. č. 7) 

Swiss Laktobacílky – vhodné od 3 let. Výrobcem je Swiss Herbal. (obr. č. 8) 

 

Jediným volně prodejným léčivým přípravkem s obsahem probiotik na trhu je 

Hylak Forte sol. 1x100 ml – vhodný od 1. měsíce. Výrobcem je Merckle. (obr. č. 9) 

 

Na trhu najdeme i vitaminy, které jsou obohaceny o probiotika:  

Multi-tabs Immuno Kid tbl. - vhodný od 1 roku. Výrobcem je Ferrosan A/S.  

(obr. č. 10) 

Pikovit Prebio sirup 150 ml – vhodný od 1 roku. Výrobcem je Krka. (obr. č. 11) 

 

Na trhu také najdeme vitaminy obohacené o prebiotika: 

Marťánci s Prebiotiky tbl. - vhodné od 3 let. Výrobcem je Walmark. (obr. č. 12) 

 

A dále na trhu nalezneme doplňky stravy s vitaminy a minerály vhodné pro děti: 

Multi-tabs Vitaminy ACD 30 ml – vhodné od narození do 2 let. Výrobcem je Ferrosan 

A/S. (obr. č. 13) 

Multi-tabs děti 1-10 – vhodné od 1 roku. Výrobcem je Ferrosan A/S. (obr. č. 14) 

Marťánci sirup – vhodné od 1 roku. Výrobcem je Walmark. (obr. č. 15) 
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Haliborange sirup 200 ml – vhodný od 3 let. Výrobcem je Seven Seas Healt Care Ltd. 

(obr. č. 16) 

Haliborange Omega-3 Pro děti – vhodný od 3 let. Výrobcem je Seven Seas Healt Care 

Ltd. (obr. č. 17) 

Marťánci s imunaktivem – vhodné od 3 let. Výrobcem je Walmark. (obr. č. 18) 

Marťánci s oligosacharidy – vhodné od 3 let. Výrobcem je Walmark. (obr. č. 19) 

 

2.2.2 Přehled potravin pro zvláštní výživu od společnosti Nutricia 

 Značka Nutricia má dvě řady produktů – Nutrilon a Hami. Nutrilon obsahuje 

speciální patentovanou prebiotickou směs nazvanou Immunofortis®, která pomáhá 

posilovat imunitní systém dítěte. 

  

Řada Nutrilon 
Kojenecká mléka 

Základní řada pro posílení imunitního systému 

Nutrilon 1 (od narození), Nutrilon 2 (od ukončeného 6. měsíce), Nutrilon 3 (od 

ukončeného 10. měsíce) a ochucená řada Nutrilon 3 (od ukončeného 12. měsíce) a 

Nutrilon 4 (od ukončeného 24. měsíce). Balení 800 g a Nutrilon 1 a 2 i v balení 300 g. 

(obr. č. 20 – 23)                                                                                  [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Řada Comfort 

Je určena pro kojence trpící kolikou, zácpou nebo špatnou snášenlivostí standardní 

kojenecké mléčné výživy. Comfort 1 (od narození) a Comfort 2 (od 6. měsíce). Balení 

400 g. (obr. č. 24 a 25)                                                                       [www.nutrilon.cz, 6]  

 

Řada Allergy Care  

Je určena pro kojence s alergií na bílkovinu kravského mléka. Allergy Care 1 (od 

narození), Allergy Care 2 (od ukončeného 6. měsíce). Balení 450 g. (obr. č. 26 a 27) 

 [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Hypoalergenní řada HA 

Je vhodná pro snížení rizika alergie na bílkovinu kravského mléka a alergického 

onemocnění. HA 1 (od narození), HA 2  (od ukončeného 6. měsíce) a HA 3 (od 

ukončeného 10. měsíce). Balení 400 g. (obr. č. 28 – 30)                   [www.nutrilon.cz, 6] 
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Řada AR  a Nutriton při ublinkávání 

Je určena pro kojence, kteří ublinkávají po běžné kojenecké stravě nebo při odříhnutí.  

AR 1 (od narození) a AR 2 (od ukončeného 6. měsíce). Balení 400 g. Nutriton je 

přípravek do mateřského mléka, obsahuje vlákninu ze svatojánského chleba. Je vhodný 

od narození. Balení 135 g. (obr. č. 31 – 33)                                      [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Řada Nenatal 

Řada Nenatal je vhodná pro děti nedonošené a děti s nízkou porodní vahou. Nenatal 0 

(od narození) a Nenatal 1 (od propuštění do domácí péče). Balení 400 g. Nutrilon Breast 

milk fortifier (od narození). Tento přípravek je vhodný k obohacení mateřského mléka 

pro děti nedonošené a děti s nízkou porodní vahou. Balení 105 g. (obr. č. 34 – 36)   

                                                                                                            [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Nutrilon Soya 

Tento přípravek je vhodný pro děti s nemléčnou dietou, pro děti s intolerancí na kravské 

mléko. Soya 1 (od narození). Balení 400 g. (obr. č. 37)                    [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Nutrilon Allergy Digestive Care 

Používá se při poruchách trávení a vstřebávání a při alergii na bílkovinu kravského 

mléka.  Allergy Digestive Care 1 (od narození). Balení 450 g. (obr. č. 38)   

                                                                                                            [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Nutrilon kaše 

Mléčné kaše od ukončeného 4., 6. a 8. měsíce. Balení 225 g.           [www.nutrilon.cz, 6] 

 

Řada Hami 

Kojenecká mléka 

Mléko Hami 1 od narození. Balení 600 g. Mléko Hami 1 Extra od narození. Balení 600 

g. Mléko Hami 1 HA od narození. Balení 300 g. Mléko Hami 2 od ukončeného 6. 

měsíce. Balení 600 g. Mléko Hami 2 HA od ukončeného 6. měsíce. Balení 300 g. 

Mléko Hami 2 Hajaja od ukončeného 6. měsíce. Balení 300 g. Mléko Hami 3 junior od 

1 roku. Balení 600 g. Mléko Hami 3 Hajaja od 1 roku. Balení 300 g. Mléko Hami 3 

banán od 1 roku. Balení 600 g. Mléko Hami 4 junior od 2 let. Balení 600 g. 

(obr. č. 39 – 48 )                                                                        [www.hami.nutricia.cz, 6] 
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Příkrmy 

Zeleninové a maso-zeleninové příkrmy od ukončeného 4., 5., 6., 8. a 10. měsíce. Balení  

125 g, 200 g a 250 g. Ovocné příkrmy od ukončeného 4., 6. měsíce. Balení 125 g, 190 g 

a 4 x 100 g. Mlíčko s kaší od ukončeného 6. měsíce. Balení 2 x 250 ml.  

                                                                                                   [www.hami.nutricia.cz, 6] 

 

Kaše 

Mléčné kaše od ukončeného 4., 6. a 8. měsíce. Nemléčné kaše od ukončeného 4. a 5. 

měsíce. Kaše na dobrou noc od ukončeného 4., 6. a 8. měsíce. Balení 250 g. 

                                                                                                   [www.hami.nutricia.cz, 6] 

 

2.2.3 Přehled potravin pro zvláštní výživu od společnosti Nestlé 

 Značka Nestlé má dvě řady produktů – Nestlé BEBA a Nestlé kaše. Tyto 

potraviny pro zvláštní výživu mají ve všech stupních obsaženy probiotické kultury 

Bifidus BL, LC-PUFA a nukleotidy. Probiotické kultury podporují správný vývoj 

střevní mikroflóry, LC-PUFA se podílí na správném vývoji imunitního systému, zraku a 

mozku a nukleotidy jsou zde pro regeneraci střevní sliznice.  

 

Řada Nestlé BEBA 

Od narození 

AL 110 (u dětí s mírným průjmem, u gastroenteritid a při deficitu laktázy3). Balení 400 

g. Alfaré (u dětí s akutní gastroenteritidou, při chemoterapii u kojenců a batolat, dále u 

cystické fibrózy4 a celiakie5). Balení 400 g. Althéra (u dětí s atopickou dermatitidou, 

kolikami, zvracením a rhinitidami). Balení 450 g. Beba Alprem LC-PUFA (kompletní 

hydrolyzovaná hyperkalorická umělá kojenecká výživa pro nedonošence a děti s nízkou 

porodní hmotností). FM 85 (hypoalergenní přípravek, který je určený pro suplementaci 

mateřského mléka pro nedonošence a děti s nízkou porodní hmotností). BEBA 1 A.R. 

(hypoalergenní přípravek s krátkým gastrickým časem pro nedonošence a děti s nízkou 

porodní hmotností). Balení 750 g. BEBA Sensitive (hypoalergenní výživa s nízkým 

obsahem laktózy a probiotickými bakteriemi pro nekojené děti). Balení 500 g. BEBA 1 

                                                
3 Deficit tohoto enzymu se projevuje nesnášenlivostí mléka a mléčných výrobků a má za následek průjmy 
a křeče střev. [VOKURKA, 2009] 
4 Jedná se o chronické onemocnění, které postihuje dýchací nebo trávicí soustavu. Vzniká hustý hlen, 
který způsobuje ucpání dýchacích nebo trávicích cest a způsobuje opakované záněty. [VOKURKA, 2009] 
5 Jedná se o chronické onemocnění, které se vyznačuje nesnášenlivostí lepku. [VOKURKA, 2009] 
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H.A. Premium (pro kojence s rizikem vzniku alergií). Balení 400 g. BEBA 1 Premium 

(pro zdravý vývoj a posílení obranyschopnosti). Balení 300 a 800 g. (obr. 49 – 58) 

                                                                                                               [www.nestle.cz, 5] 

 

Od ukončeného 6. měsíce 

BEBA 2 H.A. Premium (pro kojence s rizikem vzniku alergií). Balení 400 g. BEBA 2 

Premium (pro zdravý vývoj a posílení obranyschopnosti). Balení 350 a 800 g. (obr. 59 a 

60)                                                                                                          [www.nestle.cz, 5] 

 

Od ukončeného 10. měsíce 

BEBA 3 H.A. Junior (pro kojence s rizikem vzniku alergií). Balení 400 g. BEBA 3 

Junior (pro zdravý vývoj a posílení obranyschopnosti). Balení 800 g. (obr. 61 a 62) 

                                                                                                               [www.nestle.cz, 5] 

 

Od 1 roku a dále 

Nestlé Junior mléko Bifidus 1+ od 1 roku. Balení 400 a 900 g. Vhodné po ukončení 

kojení jako mléčná výživa. Nestlé Junior Bifidus 2+ od 2 let až do předškolního věku. 

Vhodné po ukončení kojení jako mléčná výživa. Balení 400 g. (obr. 63 a 64)   

                                                                                                               [www.nestle.cz, 5] 

 

Řada Nestlé kaše 

Mléčné kaše od ukončení 4. a 6. měsíce. Balení 250 g. Nemléčné kaše od ukončení 4. a 

6. měsíce. Balení 250 g. Funkční kaše zdravé zažívání od ukončení 4. a 6. měsíce. 

Balení 250 g. Nestlé Sinlac (speciální kaše při prokázané alergii na bílkovinu kravského 

mléka, bílkovinu sóji a lepek). Balení 650 g.                                        [www.nestle.cz, 5] 

 

2.2.4 Přehled potravin pro zvláštní výživu od společnosti HiPP Czech 

 Značka HiPP Czech nabízí tři řady produktů – mléka HiPP, kaše HiPP a 

zelenina a menu HiPP. Všechny počáteční výživy HiPP jsou obohaceny o nenasycené 

LCP mastné kyseliny. HiPP mléčné výživy, které jsou označeny jako "Plus" obsahují 

probiotické kultury HiPP. 
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Řada HiPP mléka 

Od narození do ukončeného 6. měsíce 

HiPP 1 Plus je počáteční mléčná kojenecká výživa. Balení 300 g. HiPP-Plus HA 1 je 

počáteční hypoalergenní kojenecká výživa. Balení 500 g. HiPP 1 BIO je počáteční 

kojenecká mléčná výživa. Balení 300 g. (obr. č. 65 – 67)                       [www.hipp.cz, 3] 

 

Od ukončeného 6. měsíce do 2 let 

HiPP 2 Plus je pokračovací mléčná kojenecká výživa. Balení 300 g. HiPP-Plus HA 2 je 

pokračovací hypoalergenní kojenecká výživa. Balení 500 g. HiPP 2 BIO je pokračovací 

kojenecká mléčná výživa. Balení 300 g. (obr. č. 68 – 70)                       [www.hipp.cz, 3] 

 

Od ukončeného 9. měsíce do 2 let 

HiPP 3 Plus je pokračovací mléčná kojenecká výživa, která je vhodná od ukončeného  

9. měsíce až do 2 let. Balení 300 g. HiPP 3 BIO je pokračovací kojenecká mléčná 

výživa. Balení 300 g. HiPP BIO mléko je pokračovací mléčná kojenecká výživa. Balení 

500 ml. (obr. č. 71 – 73)                                                                          [www.hipp.cz, 3] 

 

Řada HiPP kaše 

Mléčné kaše hotové na dobrou noc BIO od ukončeného 4. a 6. měsíce. Balení 190 g. 

Instantní mléčné kaše BIO od ukončeného 4., 5. a 7. měsíce. Balení 250 g. Instantní 

mléčné kaše PROBIO od ukončeného 4., 5. a 8. měsíce. Balení 250 g. Instantní 

nemléčné kaše BIO od ukončeného 4. měsíce. Balení 200 g. Instantní mléčné kaše na 

dobrou noc BIO od ukončeného 4. a 5. měsíce. Balení 250 g.                [www.hipp.cz, 3] 

 

Řada HiPP zelenina a menu 

Zeleninové příkrmy od ukončeného 4. měsíce. Balení 125 g a 190 g. Baby menu od 

ukončeného 4., 5. a 6. měsíce. Balení 125 g a 190 g. Bio maso od ukončeného  

4. měsíce. Balení 125 g. Baby menu polévky od ukončeného 5. a 7. měsíce. Balení 190 

g. Junior menu od ukončeného 7., 8. a 9. měsíce. Balení 220 g. Dětské těstoviny od 

ukončeného 1 roku. Balení 260 g. Dětské menu od ukončeného 11., 12., 15. a 18. 

měsíce. Balení 125 g, 220 g, 250 g a 275 g.                                            [www.hipp.cz, 3] 
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2.2.5 Přehled potravin pro zvláštní výživu od společnosti Hero Czech  

 Značka Hero Czech nabízí tři řady produktů – Sunar, Sunarka a Sunárek. Řada 

Sunar je obohacena o prebiotika, Maltodextrin, nenasycené LCP mastné kyseliny a 

navýšenou hladinu vápníku. Maltodextrin zvyšuje sytící schopnost a také dodává mléku 

charakteristickou chuť a vůni. Do Sunaru baby se navíc ještě přidávají nukleotidy na 

posílení imunitního systému.  

 

Řada Sunar 

Základní řada 

Sunar complex 1 je počáteční mléčná kojenecká výživa od narození určená pro kojence, 

kteří nemohou být kojeni. Balení 275 a 600 g. Sunar plus je počáteční sušená mléčná 

kojenecká výživa od ukončeného 4. měsíce pro kojence, kteří nemohou být kojeni. 

Balení 275 g a 600 g. Sunar originál je pokračovací sušená mléčná výživa od 

ukončeného 10. měsíce pro kojence, kteří nemohou být kojeni. Balení 275 g a 600 g. 

(obr. č. 74 – 76)                                                                                       [www.hero.cz, 2] 

 

Speciální řada 

Sunar HA 1 je preventivní hypoalergenní mléko určené od narození do ukončeného 4. 

měsíce. Balení 300 g. Sunar HA 2 je preventivní hypoalergenní mléko určené od 

ukončeného 6. měsíce. Balení 300 g. Sunar HA 3 je preventivní hypoalergenní mléko 

určené od ukončeného 12. měsíce. Balení 300 g. (obr. č. 77 – 79)         [www.hero.cz, 2] 

 

Prémiová řada 

Sunar complex 2 je určen pro pokračovací mléčnou výživu pro kojence a batolata od 

ukončeného 6. měsíce. Balení 300 g a 600 g. Sunar complex 3 je pokračovací sušená 

mléčná kojenecká výživa od ukončeného 12. měsíce až do 3 let. Balení 600 g. Sunar 24 

je sušená mléčná výživa pro děti od 2 do 6 let. Balení 600 g. (obr. č. 80 – 82) 

                                                                                                                 [www.hero.cz, 2] 

  

Řada Sunarka  

Mléčné kaše dobré ráno a dobrou noc od ukončeného 6. měsíce. Balení 250 g. Tekuté 

mléčné kaše od ukončeného 4., 6. a 8. měsíce. Balení 2 x 250 ml. Mléčné ovocné a 

cereální kaše od ukončeného 4., 6. a 8. měsíce. Balení 250 g. Nemléčné ovocné a 
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cereální kaše od ukončeného 4. a 6. měsíce. Balení 200 g. Zeleninové kaše od 

ukončeného 4. a 6. měsíce. Balení 100 g.                                                [www.hero.cz, 2] 

 

Řada Sunárek 

Ovocné příkrmy od ukončeného 4., 6. a 8. měsíce. Balení 200 g, 4 x 100 g. Maso-

zeleninové příkrmy od ukončeného 4., 6. a 8. a 12. měsíce. Balení 135 g, 200 g a 250 g. 

Sunárek 100 % ovoce od ukončeného 4. a 6. měsíce. Balení 4 x 100 g. [www.hero.cz, 2] 
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2.3 Přehled vitaminů a minerálů a jejich význam 
 

2.3.1 Vitaminy 

 Vitaminy jsou organické látky, které jsou v malém množství nezbytné pro život. 

Přijímáme je buď v potravě přímo, nebo formou provitaminů, které se na aktivní 

vitaminy přeměňují až v organismu. Vitaminy nejsou zdrojem energie, jsou to látky 

ochranné. Můžeme je rozdělit do dvou skupin : na vitaminy rozpustné v tucích A, D, E 

a K a na vitaminy rozpustné ve vodě, což jsou vitaminy skupiny B, vitamin C a H. 

V souvislosti s vitaminy můžeme sledovat následující jevy : 

Hypovitaminóza je způsobena nízkým příjmem vitaminu a může mít různé projevy. 

Hypervitaminóza je způsobena příliš velkým příjmem vitaminu, ale hrozí pouze u 

vitaminů rozpustných v tucích. Avitaminóza je způsobena úplným nedostatkem 

vitaminu.                                                                                           [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin A (retinol) 

Vitamin A je tvořen celou skupinou látek. V těle působící vitamin A je produkt, 

který se tvoří v játrech z provitaminu karotenu. Karoten je žluté barvivo zejména mrkve 

a některých rostlin. Vitamin A tvoří složku rhodopsinu, což je zrakový pigment sítnice. 

Ten je složen z bezbarvého proteinu a červeného retinolu. Retinol je důležitý pro vidění 

za šera. Vitamin A je součástí buněk epitelů, je potřebný pro normální růst a je také 

významným antioxidantem. Podporuje obranyschopnost organismu a zajišťuje normální 

funkci kůže a sliznic. Zdrojem vitaminu A jsou játra (jako potravina), rybí tuk, žloutek, 

mrkev, kapusta, špenát, sýry a máslo. Nedostatek se projevuje šeroslepostí, vysycháním 

rohovky a spojivky, vysycháním sliznic a to zejména dýchacích, trávicích a močových 

cest. Jeho nadbytečný příjem se nedoporučuje v těhotenství, je to prokázaný teratogen, 

který způsobuje vývojové vady plodu. Doporučená denní dávka je 0,8 – 1 mg.         

                                                                                               [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin D (kalciferol) 

 Vitamin D tvoří skupina látek, z nichž nejvýznamnější je D2 (ergokalciferol) a 

D3 (cholekalciferol). Je velmi důležitý pro metabolismus vápníku a fosforu, protože 

umožňuje jejich vstřebávání z tenkého střeva a podílí se na výstavbě zubů, kostí a 

kloubních chrupavek. Zdrojem vitaminu D je hlavně rybí tuk a vaječný žloutek. Vzniká 
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také v organismu, aktivací působení UV záření na kůži. Nedostatek způsobuje křivici 

(rachitis) a osteomalacii (měknutí kostí). Nadbytek vede k ukládání vápníku a fosforu 

v některých orgánech. Doporučená denní dávka je 0,025 mg.         [SCHREIBER, 1993]  

 

Vitamin E (tokoferol) 

 Je to významný antioxidant, snižuje spotřebu kyslíku a částečně se podílí na 

ochraně organismu před rakovinným bujením. Podporuje také činnost pohlavních žláz. 

Jeho zdrojem jsou rostlinné oleje, ořechy, mandle a sója. Nedostatek se projevuje 

cévními nemocemi, u těhotných hrozí riziko potratu nebo toho, že se dítě narodí 

chudokrevné. Doporučená denní dávka je 10 - 15 mg.                     [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin K (fylochinon) 

 Vitamin K podporuje srážení krve a podporuje syntézu protrombinu6 v játrech. 

Jeho zdrojem je brokolice, zelí, květák a některé rostlinné oleje. Současně jsou zdrojem 

tohoto vitaminu také bakterie, které přirozeně osidlují tlusté střevo. Novorozencům je 

nutné vitamin K dodávat, protože prochází obtížně přes placentu a novorozenci ještě 

nemají střeva osídlená bakteriemi, aby byli schopni si ho sami tvořit. Při nedostatku 

dochází k poruše srážlivosti a krvácivosti, což je nebezpečné zejména u novorozenců. 

Nadbytek vitaminu K může vést u novorozenců k rozpadu červených krvinek a u 

dospělých k metabolickým poruchám. Doporučená denní dávka je 0,1 mg.  

                                                                                                           [SCHREIBER, 1993] 

   

Vitamin B1 (thiamin) 

 Thiamin je nezbytným koenzymem7 pro řadu enzymů. Je nezbytný pro 

metabolismus sacharidů a také pro nervovou a srdeční činnost. Zdrojem jsou obiloviny, 

luštěniny a kvasnice. Avitaminóza vede k nervovým poruchám, a to až k nervovému 

onemocnění beri-beri, které může způsobit obrnu a selhání srdce. Nadbytek thiaminu 

není možný, nevyužitý se vylučuje močí. Doporučená denní dávka je 1,5 mg a dá se 

běžně zajistit stravou.                                                                        [SCHREIBER, 1993] 

 

                                                
6 Vede ke vzniku látky fibrinu, která je hlavní bílkovinnou složkou krevní sraženiny. [VOKURKA, 2009] 
7 Jedná se o složitější nebílkovinnou molekulu, která se podílí na účinku enzymu. [VOKURKA, 2009] 
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Vitamin B2 (riboflavin) 

 Riboflavin je součást mnoha enzymů, které jsou součástí dýchacího řetězce. 

Dále je růstovým faktorem pro některé mikroorganismy, jako jsou např. bakterie 

mléčného kvašení. Spolu s vitaminem A se podílí na vidění za šera. Jeho zdrojem jsou 

kvasnice, játra, mléko a sýry. Nedostatek se projevuje svalovou slabostí, zánětem 

ústních koutků a rtů, světloplachostí, zánětem spojivek a padáním vlasů. 

Hypervitaminóza není známa, ojediněle může vyvolat svědění kůže. Doporučená denní 

dávka je 1,5 mg a u těhotných a kojících 2 mg. Dávku lze snadno zajistit běžnou 

stravou.                                                                                              [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin B3 (niacin - kyselina nikotinová a nikotinamid) 

 Je součástí nikotinamidových nukleotidů NAD (nikotinamid adenin dinukleotid) 

a NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfát). Jsou to významné koenzymy, které 

jsou důležité pro energetický metabolismus. Zdrojem niacinu je hlavně maso, ryby, 

kvasnice a houby. Nedostatek se projevuje anémií až onemocněním pellagra. Toto 

onemocnění způsobuje velký úbytek na váze, průjmy, záněty až nervové poruchy. 

Hypervitaminóza není známa, ale pokud se podává vitamin B3 jako lék ve vysokých 

dávkách, může způsobit zarudnutí a pálení kůže a pokles krevního tlaku. Doporučená 

denní dávka je 15 mg.                                                                       [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin B5 (kyselina pantothenová) 

 Kyselina pantothenová je důležitou součástí koenzymu A. Zasahuje do syntézy 

bílkovin a oxidačně-redukčních procesů. Jejím zdrojem jsou luštěniny, játra a kvasnice. 

Avitaminóza není známa, může nastat pouze u silně podvyživených jedinců, u kterých 

se projevuje nervovými poruchami. Doporučená denní dávka je 5 mg.  

                                                                                                           [SCHREIBER, 1993] 

  

Vitamin B6 (pyridoxin) 

 Pyridoxin je součástí enzymů podílejících se na metabolismu bílkovin a 

aminokyselin, dále je součástí procesu rozpadu svalového glykogenu na glukózu. 

Zdrojem pyridoxinu je sója, játra, obiloviny a kvasnice. Nedostatek vyvolává záněty 

kůže a sliznic a poruchy tvorby hemoglobinu (červené krevní barvivo). 

Hypervitaminóza není známa, ojediněle může nadbytek vyvolat nervové poruchy. 

Doporučena denní dávka je 1,5 mg.                                                  [SCHREIBER, 1993]  
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Folacin (kyselina listová) 

 Folacin je nezbytný pro tvorbu červených krvinek a zvláště důležitý je 

v těhotenství pro správný vývoj plodu.  Jeho zdrojem je hlavně listová zelenina, játra, 

ořechy a sója. Nedostatek folacinu se projevuje chudokrevností. Může být způsoben i 

po podávání některých léků, což se projevuje zejména u těhotných žen, kterým se 

v důsledku nedostatku folacinu rodí děti s vývojovými vadami nervstva. Doporučená 

denní dávka je 0,4 mg, u těhotných 0,8 mg a u kojících 0,6 mg.     [SCHREIBER, 1993] 

  

Vitamin B12 (kobalamin) 

 Je to jediný vitamin, který nevzniká v rostlinách, ale pouze v živočišných 

organismech. Zajišťuje normální tvorbu červených krvinek. Jeho zdrojem jsou hlavně 

játra a maso. Nedostatek se projevuje chudokrevností a nervovými poruchami. 

Doporučená denní dávka je 2 μg.                                                     [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin C (kyselina L-askorbová) 

 Působí jako antioxidant, podporuje vstřebávání železa ze střeva, napomáhá zrání 

folikulů ve vaječnících, podílí se na tvorbě pojivové tkáně a také zvyšuje 

obranyschopnost organismu. Zdrojem vitaminu C je černý rybíz, citrony, pomeranče, 

šípek, rakytník a brusinky. Nedostatek se projevuje sníženou obranyschopností 

organismu, krvácením dásní, svalovou slabostí. Extrémní avitaminóza způsobuje 

kurděje. Nadbytek se projevuje kožní reakcí, podrážděním žaludku až sklonem ke 

tvorbě močových kamenů. Doporučená denní dávka je 80 - 100 mg.  

           [SCHREIBER, 1993] 

 

Vitamin H (biotin) 

 Je to významný koenzym, podporuje růst buněk, zejména vlasů a nehtů. 

Zdrojem vitaminu H jsou játra, luštěniny, kvasnice. Jeho nedostatek se projevuje 

kožními záněty, bolestmi svalů, halucinacemi a vymýcením střevní mikroflóry. 

Doporučená denní dávka je 0,1 - 0,2 mg.     [SCHREIBER, 1993] 

 
2.3.2 Minerální látky a stopové prvky 

 Petr Fořt rozděluje tyto látky podle toho, v jakém množství jsou v organismu 

přítomny, a to na makrobiogenní prvky, mikrobiogenní prvky a stopové prvky.  
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Do největší skupiny makrobiogenních prvků řadíme např. vápník, fosfor, hořčík, sodík, 

draslík. Jejich denní potřeba se pohybuje ve stovkách mg. Mezi mikrobiogenní prvky 

můžeme zařadit např. železo, zinek, fluor, chlor, chrom. Denní potřeba se už pohybuje 

maximálně do 100 mg. Ke stopovým prvkům patří např. křemík, jod a selen. Jejich 

denní potřeba je velmi nízká.       [FOŘT, 2005] 

 

Draslík (kalium) 

Jeho hlavní úlohou je zajišťovat správnou svalovou činnost. Tvoří rovnováhu se 

sodíkem, a to tak, že sodík se v lidském těle vyskytuje v extracelulárním prostoru 

(mimo buňku) a draslík v intracelulárním prostoru (uvnitř buňky). Zdrojem draslíku 

jsou banány, meruňky, broskve, brambory, sója, ořechy a zelenina. Doporučená denní 

dávka je 2000 - 3000 mg.        [FOŘT, 2005] 

 

Fosfor (phosphorus) 

Je obsažen v některých hormonech a enzymech. Společně s vápníkem je důležitý 

pro stavbu zubů a kostí. Fosfor s vápníkem by měl být v poměru 1 : 2. Zdrojem fosforu 

jsou hlavně sardinky, mléčné výrobky, luštěniny a obiloviny. Jeho nedostatek se 

projevuje změnou kvality kostí. Doporučená denní dávka je 500 mg.    [FOŘT, 2005] 

 

Hořčík (magnesium) 

Hořčík je důležitý pro správnou činnost buněčných membrán, ovlivňuje růst a 

reguluje průchod iontů do buněk. Spolu s vápníkem reguluje svalovou stažlivost. 

Zdrojem hořčíku jsou brambory, ořechy, ovoce, luštěniny a některé minerálky. Mléčné 

výrobky, uzeniny, cukr a bílá mouka naopak zhoršují využití hořčíku v organismu. 

Zvýšená potřeba hořčíku nastává v období růstu, při nadměrné fyzické aktivitě, 

v těhotenství a v období kojení. S příjmem hořčíku souvisí i příjem vápníku, měl by 

mezi nimi být poměr 1 : 1. Nedostatek se projevuje křečemi dolních končetin, 

poruchami srdečního rytmu, bolestmi hlavy. Doporučená denní dávka je 350 - 500 mg.  

[FOŘT, 2005] 

 

Jód (iodum) 

Je důležitý pro správnou funkci štítné žlázy. Nejlepším zdrojem jódu jsou 

mořské ryby, plody moře a mořské produkty. Nedostatek je nebezpečný zejména 
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v období těhotenství, kdy může velmi vážně ohrozit plod. Doporučená denní dávka je 

0,1 - 0,2 mg.          [FOŘT, 2005] 

                 

Selen (selenium) 

Je to velmi důležitý antioxidant a také aktivuje mnoho enzymů. Zdrojem selenu 

je zejména maso, ryby a celozrnné obiloviny. Nedostatek může způsobit výskyt 

kardiovaskulárních onemocnění. Doporučená denní dávka je 0,05 mg.  [FOŘT, 2005] 

 

Sodík (natrium) 

Tvoří rovnováhu s draslíkem, v rámci lidského těla se sodík vyskytuje mimo 

buňku a draslík pak uvnitř buňky. Zdrojem jsou hlavně minerální vody a kuchyňská sůl. 

Nadbytek je velmi častý, zvyšuje krevní tlak, způsobuje otoky a poškozuje ledviny. U 

dětí, které hodně solí, se může v dospělosti objevit hypertenze (vysoký krevní tlak). 

Doporučená denní dávka je 3000 - 4500 mg.     [FOŘT, 2005] 

 

Vápník (calcium)  

 V organismu je zastoupen ze všech prvků v největším množství. V minerální 

formě je důležitý pro stavbu kostí a zubů, v iontové formě pro krevní srážlivost a přenos 

nervového signálu na svalové vlákno. Nedostatek se projevuje křivicí, a to zejména 

v dětství, a osteomalacií až osteoporózou v dospělosti. Vápník spolu s fosforem jsou 

důležité pro stavbu kostí, měly by být ve vzájemném poměru 2:1. Zvýšený příjem 

vápníku do organismu způsobuje zhoršení kvality kostí. Zdrojem vápníku je mléko a 

mléčné výrobky, mák, minerálky a některá zelenina. Doporučená denní dávka je 800 - 

1000 mg.          [FOŘT, 2005] 

       

Zinek (zincum) 

Zinek je důležitý pro řadu enzymatických systémů a je také důležitý pro fyzický 

i duševní vývoj. Zdrojem jsou obiloviny, korýši, červené maso a tvrdé sýry. Nedostatek 

se projevuje špatným hojením tkání, špatnou kvalitou vlasů a nehtů a snížením 

obranyschopnosti organismu. Doporučená denní dávka je 10 - 15 mg.  [FOŘT, 2005] 

 

Železo (ferrum) 

Železo je nezbytně důležité pro přenos kyslíku. Má význam pro termoregulaci, 

imunitu, růst a vývoj dětí. V organismu je železo součástí hemových i nehemových 
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enzymů. Hemové železo je pro organismus dobře využitelné. Živočišné produkty 

obsahují asi 70 % železa, které je vázané na porfyrin. Rostlinné produkty obsahují skoro 

všechno železo v nehemové formě a proto je využitelnost pro organismus velmi malá 

asi 1 – 5 %. Využitelnost nehemového železa zvyšuje pomerančová šťáva, drůbež a 

ryby. Látky ještě snižující využitelnost nehemového železa vytvářejí komplexy a jedná 

se o kyselinu šťavelovou, ligniny, vápník, vejce a také některá léčiva. Nejlépe se 

vstřebává ve dvojmocné formě, které se už běžně používá i v doplňcích stravy. Zdrojem 

železa jsou zejména játra, vnitřnosti, pšeničné klíčky, vejce, čočka a sezamové semínko. 

Nedostatek se projevuje anémií (chudokrevnost), snížením obranyschopnosti 

organismu, záněty ústních koutků, lámáním nehtů, bledostí, únavou a změnami v 

krevním obrazu. Nadbytek železa může přispět ke vzniku oběhových onemocnění, 

zejména infarktu myokardu. Doporučená denní dávka je 15 mg.   [FOŘT, 2005] 
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2.4 Fyziologický vývoj dítěte 
 

2.4.1 Těhotenství a porod 

 Běžné těhotenství trvá 38 – 42 týdnů tj. 9 kalendářních měsíců. O předčasný 

porod se jedná, pokud je těhotenství kratší než 36 týdnů. Naopak o prodlouženém 

těhotenství mluvíme, pokud je těhotenství delší než 42 týdnů. Při těhotenství kratším 

než 28 týdnů mluvíme o potratu. 

 Termín porodu je obvykle určován podle data početí, ultrazvukového vyšetření 

do 10. týdne těhotenství a nebo podle poslední menstruace pomocí tzv. Naegeleho 

formule, kdy k prvnímu dni od poslední menstruace přičteme 7 dní a následně odečteme 

3 měsíce. 

 Příprava na porod probíhá ve spolupráci ošetřujícího gynekologa a 

zdravotnického zařízení, kam se matka rodička jde zaregistrovat k porodu už v 15. 

týdnu těhotenství. Porodu se může účastnit i otec.  

O fyziologickém spontánním porodu mluvíme, pokud se dítě narodí spontánně a 

to v poloze záhlavím.  

         [JUŘENÍKOVÁ, 1999] 

 

Porodní doby 

I. doba porodní – doba otevírací 

 Začíná pravidelnými stahy děložní svaloviny, kdy se zesiluje jejich intenzita a 

zkracuje se jejich interval. Postupné stahy vedou až k otevření děložního hrdla. Konec I. 

doby porodní se vymezuje zánikem děložního hrdla, otevřením branky a tím, že dojde k 

vytvoření porodního kanálu.  

 Všechny poruchy, které mohou prodlužovat I. a II. dobu porodní, mohou vést 

k hypoxii (nedostatek kyslíku) plodu. Pokud je její trvání příliš dlouhé, ohrožuje plod na 

životu a může i poškodit jeho nervový systém, protože neurony trpí nedostatkem 

kyslíku a může to znamenat mentální retardaci, dětskou mozkovou obrnu, aj. Pokud už 

před porodem je známa nějaká porucha, která by mohla zkomplikovat spontánní porod, 

přistupuje se k operativnímu vyjmutí plodu z dělohy císařským řezem.   

 U prvorodiček trvá I. doba porodní zhruba 6 – 12 hodin a u vícerodiček 3 – 6  

hodin.  

         [JUŘENÍKOVÁ, 1999] 
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II. doba porodní – doba vypuzovací 

 V průběhu této doby zaniká branka a za častých a silných stahů dochází k 

vypuzení plodu. U prvorodičky tato doba trvá 30 – 50 minut a u vícerodičky 15 – 30 

minut.  

 Během vycházení hlavičky je důležité, aby nedošlo k roztržení hráze. Mohlo by 

to vést k udušení dítěte. Proto se jako prevence provádí nástřih při kontrakci, když je 

hráz napnutá a žena tento okamžik nevnímá. 

 Fyziologicky se dítě rodí v pořadí hlavička, ramínka, tělíčko a nakonec 

končetiny. Porozené dítě se pak ukládá do polohy mezi nohy, kdy se provádí jeho 

neodkladné ošetření.  

         [JUŘENÍKOVÁ, 1999] 

   

III. doba porodní – porod placenty 

 Tato doba začíná porodem dítěte a končí porozením placenty. Další kontrakce, 

které vedou k vypuzení placenty, žena už nevnímá. V průběhu této doby může dojít 

k velmi vážným zdravotním komplikacím, jako je např. masivní krvácení z rodidel. 

Placenta se nesmí násilím vytahovat, žena ji musí vyloučit sama. Pokud však k tomu 

nedojde do 30 minut, je nutné provést krátkodobou celkovou anestézii matky a placentu 

vyndat.                 [JUŘENÍKOVÁ, 1999] 

 

IV. doba porodní – poporodní období 

 Žena po porodu zůstává ještě 2 hodiny na porodním sále, sleduje se její 

zdravotní stav v důsledku možného vzniku poporodních komplikací. Dále pak porodník 

provádí vyšetření a následné ošetření vnitřních i zevních rodidel.   

         [JUŘENÍKOVÁ, 1999] 

 

2.4.2 Novorozenecké období 

 Novorozenecké období začíná porodem a trvá až do dovršení 28. dne života. 

Novorozence rozdělujeme podle dosaženého gestačního věku8 a porodní hmotnosti na : 

Nedonošený novorozenec – narozený před ukončeným 38. týdnem. 

Donošený novorozenec – narozený v 38. – 42. týdnu.  

Přenášený novorozenec – narozený po 42 týdnu.  

                                                
8 Jedná se o dosažené stáří plodu v děloze, které se udává v týdnech. [VOKURKA, 2009] 



 39

Novorozenec s nízkou porodní vahou – váha nižší než 2500 g. 

Novorozenec s velmi nízkou porodní vahou – váha nižší než 1500 g. 

Novorozenec s extrémně nízkou porodní vahou – váha  pod 1000 g. 

      [HRODEK, 2002] 

 
2.4.2.1 Donošený novorozenec  

Známkou donošeného fyziologického novorozence je narození v 38. – 42. týdnu 

gestace (těhotenství). Měří přibližně 48 – 52 cm a jeho váha se pohybuje kolem 3 – 4 

kg. Obvod hlavičky má v průměru 35 cm. Kůže je růžová, pokryta mázkem. Záda 

mohou být ještě překryta zbytkem lanuga (jemné chloupky u plodu), což je 

charakteristické zejména pro nedonošeného novorozence. Vlásky jsou jemné. Nos je 

pokryt žlutobělavými tečkami (miliae). Tukový polštář je už dobře vyvinutý. Má dobře 

vyvinutou chrupavku ušního boltce a genitál chlapců i dívek je už zralý. Chlapci mají 

sestouplá varlata a u děvčat velké stydké pysky kryjí malé stydké pysky. Krevní tlak je 

60/40. Teplota se měří v rektu a normální je hodnota 36,5 – 37,5 °C. Normální dechová 

frekvence je 40 – 60 dechů za minutu a tepová frekvence 100 – 160 tepů za minutu. U 

spícího novorozence je tepová frekvence nižší, a to 80 – 100 tepů za minutu a u 

křičícího novorozence 160 – 180 tepů za minutu.          [HRODEK, 2002] 

 

2.4.2.2 Nedonošený novorozenec  

 Po porodu nedonošeného novorozence se můžeme setkat s několika rizikovými 

situacemi, jako jsou těžká porodní asfyxie (dušení následkem nedostatku vzduchu), 

intraventrikulární hemoragie (nitrokomorové krvácení), hypotrofie (snížený stav 

výživy), hyperbilirubinémie9 (u novorozenců může vést k poškození CNS) a genetická, 

metabolická či vrozená vývojová vada.  

Nedonošený novorozenec vyžaduje po propuštění z nemocnice větší sledování. 

V prvních dvou letech jsou u nedonošených dětí častější apnoické pauzy (krátká nebo 

dlouhá zástava dechu), respirační infekce, gastroenteritidy, anémie (chudokrevnost), 

poruchy růstu, gastroezofageální reflux10, postižení CNS, postižení smyslových orgánů, 

                                                
9 Zvýšená koncentrace bilirubinu v krvi, která může vést k ikteru (žloutenka). Bilirubin je žlučové 
barvivo, které vzniká z hemoglobinu. [VOKURKA, 2009] 
10 Porucha funkce svěrače mezi jícnem a žaludkem, která vede k průniku kyselého žaludečního obsahu do 
jícnu. [VOKURKA, 2009] 
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opožděný mentální vývoj, retinopatie11, myopatie (nezánětlivé svalová porucha), 

strabismus (šilhání) a astigmatismus12, postižení sluchu a srdeční vady.  

Očkování u nedonošených dětí se provádí normálně podle očkovacího 

kalendáře, který je uveden v tabulce č. 3 (viz příloha). 

      [HRODEK, 2002] 

 

2.4.3 Kojenecké období  

 Toto období začíná 2. měsícem věku a je završeno 1 rokem. Psychický vývoj 

kojence úzce souvisí s vývojem motorickým a tělesným. Za klíčové body považujeme 

dovršení 3., 6., 9. a 12. měsíce. Dítě roste a přibývá na váze. Mléčný chrup začíná růst 

v průběhu 6. – 8. měsíce. Začínají se nejprve prořezávat dolní řezáky, poté horní řezáky, 

dále pak první stoličky, špičáky a nakonec se prořezávají druhé stoličky.  Při dovršení  

1. roku života dítě chodí a začíná mluvit. Ve 4. měsíci se hmotnost dítěte zdvojnásobí  a 

v 1 roce váží kolem 10 kg. Během 4. měsíce si dítě začíná uvědomovat informace, které 

získává prostřednictvím oka, ucha a čichu. Začíná již otáčet hlavu za zvukem, 

rozpoznávat barvy a uchopovat předměty.              [www.prosestry.cz, 7]  

 

2.4.4 Batolecí období 

 Batolecí období začíná 1. rokem a končí 3. rokem. Zdokonalují se dovednosti 

související s psychickým a motorickým vývojem. Dítě už začíná zřetelně mluvit. 

Dokončuje se vývoj chrupu. Koncem tohoto období dítě začíná vyhledávat své 

vrstevníky a chce si s nimi hrát. V tomto období je nesmírně důležité učit dítě 

hygienickým návykům.                                                                    [www.prosestry.cz, 7] 

 

2.4.5 Předškolní období 

 Předškolní období je ohraničeno 3. rokem a končí vstupem dítěte do školy. Růst 

dítěte se lehce zpomaluje. Dítě více a více vyhledává kolektiv dětí a začíná se 

individuálně projevovat. Začíná mít sklon k určitým činnostem a projevuje se i nadání. 

Motorika už je téměř stejná jako u dospělého jedince.                    [www.prosestry.cz, 7] 

 
                                                
11 Je to nezánětlivé onemocnění sítnice způsobené poškozením krevních cév, které vyživují sítnici. V 
těžkých případech může vyústit ke krvácení do sítnice a následné slepotě. [VOKURKA, 2009] 
12 Jedná se o vadu oka, při které nestejnoměrné zakřivení rohovky vede k poruše vidění, tzn., že 
předměty, které jsou viděny, jsou vnímány nestejně ostře. [VOKURKA, 2009] 
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2.5 Imunita a očkování  
 

2.5.1 Imunita a její vývoj 

 Imunitní systém je difúzní orgán, který není anatomicky ohraničen. Tvoří ho 

buňky, které cirkulují v krvi, v lymfě13 nebo buňky, které jsou usazeny v lymfatických 

orgánech.  

Imunitu můžeme obecně vyjádřit jako odolnost organismu vůči nákazám, tedy 

před látkami, které nejsou tělu vlastní. Imunita je velmi důležitá, neboť zajišťuje stálost 

vnitřního prostředí – homeostázu.  

Imunitu můžeme rozdělit na imunitu specifickou a nespecifickou. Nespecifické obranné 

mechanismy – vrozená imunita a specifické obranné mechanismy – imunita získaná.   

  Mechanismy nespecifické imunity podporují přirozenou obranu organismu, jsou 

vrozené a geneticky kontrolovatelné. Řadíme sem všechny mechanismy, které brání 

proniknutí mikroorganismů do těla a brzdí jejich rozmnožování a škodlivé působení 

v organismu.  

Základním znakem specifické imunity je schopnost rozlišit látky tělu cizí. 

Pasivní imunita je stav dočasné odolnosti organismu vůči infekci, který vzniká po 

podání hotových látek do organismu. Tyto látky jsou získány od jiného jedince. Jedná 

se o krátkodobý stav, neboť protilátky jsou v organismu odbourávány a jiné už se 

netvoří. Chrání dítě v jeho prvních měsících života, a to proti infekcím, vůči kterým 

byla matka imunní. Aktivní získaná imunita nastává po styku organismu s cizorodou 

látkou a tohoto procesu se účastní několik typů protilátek – IgA, IgD, IgE, IgG, IgM a 

nastává imunitní odpověď.  

       [PEYCHL, 2005] 

 

„V intrauterinním období za fyziologických okolností imunita plodu neplní 

funkci obrany organismu proti cizorodým antigenům. Podstatná je v této době 

především vzájemná snášenlivost imunitních systémů matky a plodu.“  

       [PEYCHL, 2005, s. 117] 

 

                                                
13 Lymfa neboli míza se tvoří z tkáňového moku, který vzniká z krve a zabezpečuje výživu buněk, které 
obklopuje. Lymfa vzniká ve většině orgánů, z nichž proudí lymfatickými cévami zpět do krve. 
[VOKURKA, 2009] 
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Již od 20. týdne si plod začíná vytvářet protilátky IgG a postupně začíná 

vyzrávat i jeho buněčná imunita. Jelikož velikost imunoglobulinů G je poměrně malá, 

snadno prostupují placentou a díky tomu u donošených dětí a matky je jejich hladina 

podobná. To má následně velký význam jak pro imunitu novorozence, tak i pro imunitu 

kojence. Díky tomu jsou tyto děti v prvních měsících života částečně chráněny před 

některými virovými a bakteriálními infekcemi. Přenos protilátek z matky na dítě může 

být významně prodloužen dlouhodobým kojením. Naopak mateřské imunoglobuliny M 

přes placentu neprostupují, a pokud jsou po porodu u novorozence přítomny, značí to 

proběhlou či probíhající infekci. Imunitní systém novorozence není ještě dostatečně 

vyzrálý, a proto jeho schopnost imunitní reakce je značně omezena. Nezralost imunity 

novorozence se projevuje nižší aktivitou komplementu, sníženou tvorbou cytokinů, 

deficitem IgA a sníženou schopností chemotaxe a fagocytózy. Pro donošené i 

nedonošené novorozence jsou odlišnosti stejné, ale čím bylo těhotenství matky kratší, 

tím jsou odlišnosti u nedonošených novorozenců hlubší. V prvním roce života a to 

zejména v první polovině je jeho imunita snížena a než dosáhne hladin protilátek, které 

jsou podobné hladinám protilátek u dospělých, tak to trvá i několik let.        

                [PEYCHL, 2005] 

 

2.5.2 Kolonizace slizničního imunitního systému 

 Období těsně po narození je pro funkci slizničního imunitního systému 

rozhodující. Až do porodu jsou embrya sterilní. Primární kolonizace probíhá ihned po 

porodu a z velké části je závislá na matce.  

 Během přirozeného porodu nejspíše dochází k přenosu anaerobních bakterií 

(schopnost růstu bez přítomnosti kyslíku) na dítě. Na primární kolonizaci se podílí 

fakultativní anaerobní mikroorganismy (kyslík k životu nevyžadují, ale tolerují ho) z 

rodu Enterobacter, Streptococcus a Staphylococcus. Jedná se o fekální mikroorganismy, 

které mají původ ve vaginální a fekální bakteriální flóře matky. Dokud není kyslík 

spotřebován, tak se nemohou rozmnožovat obligátní anaerobní mikroorganismy 

(přežívají pouze bez přítomnosti kyslíku, kyslík je zabíjí). Jakmile je kyslík 

spotřebován, objevují se obligátní mikroorganismy z rodu Lactobacillus a 

Biffidobacterium. Posloupnost bakteriální kolonizace ovlivňuje porod císařským řezem. 

U dětí takto narozených nastává opožděné osídlování a to zejména Escherichia coli a 

rodem Bacteroides, naopak ostatní druhy a rod Clostridium jsou přítomny v mnohem 

větším množství, než u dětí, které se narodily přirozenou cestou.  
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 Rozvoj slizniční imunity a biologickou aktivitu epitelových buněk ovlivňuje 

počáteční kolonizace. Při přechodu kojence na pevnou stravu převládá slizniční 

anaerobní mikroflóra. Koncem 2. roku života je poměr obligátních a fakultativních 

mikroorganismů 1000 : 1.  

 Přítomnost fyziologické mikroflóry potlačuje rozvoj mikroflóry patogenní.  

 Bakterie rodu Biffidobacterium a Enterococcus jsou ve střevní mikrobiální flóře 

alergických dětí zastoupeny v mnohem menší míře, naopak ve zvýšené míře jsou 

přítomny bakterie rodu Clostridium a Staphylococcus.  

 Při průmyslové výrobě jsou potraviny zbaveny veškerých bakterií a člověk už 

není vystaven živým mikroorganismům.    

     [KOPŘIVA, 2010] 

       

2.5.3 Očkování 

 Očkování (vakcinace) dnes umožňuje snížit úmrtnost dětí na některá nebezpečná 

infekční onemocnění. Díky očkování se podařilo některé infekční nemoci jako např. 

pravé neštovice zcela vymýtit, avšak objevují se nemoci nové. Smyslem očkování je 

přimět dětský organismus ke tvorbě ochranných protilátek a zabránit tak vzniku nemoci. 

Při očkování mohou být použity 3 typy očkovacích látek, a to umrtvené bakterie nebo 

viry, nebo jejich části, nebo se může použít oslabený virus. Každá očkovací látka má 

přesně dané své kontraindikace. Očkovací látka se nesmí dostat do zažívacího traktu, 

jinak by byla zničena zažívacími šťávami, proto se musí očkovací látka aplikovat do 

lidského organismu prostřednictvím injekce. Výjimkou je očkování proti dětské obrně, 

kdy se očkuje živá očkovací látka ve formě kapek a pro lepší chuť se dětem podává 

s trochou sirupu. Abychom dosáhli maximálního účinku očkování, musí být některé 

očkovací látky podány opakovaně a to v přesně daných intervalech, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 3 (viz příloha). Pokud dojde k promeškání termínu, doporučuje se provést 

očkování od počátku. Nevýhodou očkování je výskyt komplikací a nežádoucích reakcí. 

Nejčastěji se objevují lokální kožní reakce jako je zarudnutí a bolest v místě vpichu, 

méně se pak vyskytují celkové reakce jako je zvýšená teplota, horečka, bolesti hlavy, 

únava, bolesti břicha a zvracení. Velmi vzácné jsou neurologické reakce a alergické 

reakce jako je anafylaktický šok.  

Očkování proti TBC, záškrtu, tetanu a černému kašli, spalničkám, příušnicím a 

zarděnkám, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě typu B jsou v České republice ze 
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zákona povinná, a to pro děti od narození do ukončení povinné školní docházky. Tato 

očkování jsou plně hrazená státem.     

Kromě povinného očkování existuje i očkování nepovinné, které stát nehradí. 

Mezi ně patří očkování proti hepatitidě typu A, meningokoku A a C, klíšťové 

encefalitidě, chřipce a pneumokokovým nákazám.  

   [OLCHAVA, 2007] 
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3 Praktická část 
 
Kazuistika č. 1  
 
Novorozenec 
Jméno : A. K.; datum narození : 3. 5. 2009, v 17 : 43 v Ústavu pro matku a dítě v Praze 

Podolí, porodní hmotnost : 610 g; porodní délka : 30 cm; týden těhotenství 26 + 5; 

APGAR skóre14 : 3 – 7 – 8; pohlaví : děvče.  

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : L. J.; ročník narození : 1985; gravidita / parita : 2 / 1;  předchozí těhotenství : 

03 mini UPT (umělé přerušení těhotenství) bez komplikací, alergie neudává, medikace 

neužívá, riziko AFP (alfa – fetoprotein, nádorový marker), babička Diabetes mellitus na 

dietě.  

Těhotenství : Transfer in utero z Kolína pro odtok VP (PROM15 test pozitivní), 

kontrakce 0, nekrvácí, PP +, OP + viz CTG (kardiotokograf). Indukce plicní zralosti – 

ano.  

 

Porod a sál 

V 26 + 5 týdnu těhotenství, četnost 1. bez indukce. Příznaky rizika na CTG. Odtok 

plodové vody 3. 5. 2009 v 17 : 42, plodová voda čirá.  

Porod per Sectio Caesareus (Císařský řez) : v těhotenství akutní, poloha záhlavím, 

indikace – předporodní krvácení, anestézie celková, pupečník a placenta fyziologické.  

Léky za porodu – uterotonika, Oxytocin 5 jednotek i. v., MEM 1 ampule i. v. 

Narozené děvče živé se známkami těžké nezralosti, eutrofický novorozenec, gestační 

stáří klinicky 26. Pravidelně dýchala od 120. minuty. Na sále O2, UPV (umělá plicní 

ventilace) maskou, intubace, masáž srdce. 17:45 předána na oddělení RES.  

Pozn. Anhydramnion dle UZV (ultrazvuk), PROM test negativní. Indukce plicní zralosti 

kortikoidy. Matka zajištěna Azitromycinem. Akutní S. C. pro krvácení matky při 

abrupci (odloučení) placenty. Hraničně hypertrofické děvče, po porodu bradykardie 20 / 
                                                
14 Metoda, která umožňuje okamžité poporodní zhodnocení stavu novorozence. Hodnotí se 5 základních 

funkcí a každé se přiřadí 0 – 2 body. V součtu 8 – 10 bodů značí stav normální, 4 – 7 mírnou až střední 

poporodní asfyxii, pod 3 značí stav vyžadující okamžitou resuscitaci.; A – svalový tonus, P – puls, G – 

odpověď na podněty, A – vzhled a barva kůže, R – dýchání. [VOKURKA, 2009] 
15 Imunochromatografický test, který slouží  ke zjištění ruptury plodové vody. [VOKURKA, 2009] 
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min, intubace + UPV a krátce nepřímá srdeční masáž. Postupná úprava stavu. Aplikace 

surfaktantu na sále. Transport při UPV na odd. RES. Matka Leuko 19, CRP negativní.   

 

Průběh a léčba 

Syndrom respirační tísně, uměla plicní ventilace celkem 7 dnů, z toho podán surfaktant 

oxygenoterapie celkem 39 dnů. Po příjmu na oddělení nepokračovalo s UPV, pro 

progresi nároků na O2 podána druhá dávka surfaktantu s dobrým efektem. 7. den života 

extubace, dále distenční (umožňuje udržení dostatečného rozpětí plic) podpora nCPAP16 

do 34. dne. Po zrušení CPAP intermitentně oxygenoterapie do inkubátoru do 25 %. Od 

39. dne zcela bez nároků na kyslík. Od 58. dne opět mírné nároky na kyslík do 23 %.  

Po hypotenzi nutná 2. a 5. den života volumoterapie, dále oběhově stabilní. AS 

pravidelná, koncem 2. měsíce života zachycen systolický šelest, bez organického 

podkladu. GIT bez známek VVV. Ledviny normální nález. CNS – po porodu profylaxe 

Indomethacinem. Pro zvýšenou dráždivost od 2. dne života terapie Luminalem do 7. 

dne.  

 

Infekční komplikace 

Pozdní sepse. Vzhledem k anamnéze zajištěna ATB (Penicilin a Gentamicin) a 

Pentaglobulinem, druhý den elevace zánětlivých markerů, hemokultura negativní. Pro 

masivní kolonizaci matky kandidou zajištěna profylakticky Fluconazolem. 12. den 

života zarudnutí a otok v průběhu centrální žilního katetru, elevace zánětlivých 

markerů, zahájena terapie Oxacilinem. V hemokultuře a na katetru Staphylococcus 

hominis. Zánětlivé markery klesají, kontrolní hemokultura negativní. Pod levým 

klíčkem se tvoří absces, který je 18. den života punktován, nad klíčkem se poté tvoří 

drobná rezistence, která postupně mizí. Purulentní konjuktivis léčena Pamyconem. 

Screeningy odebrány, nekalmetizována (neočkována proti tuberkulóze).  

 

Výživa 

Totální parenterální výživa celkem 16 dnů. Strava per os zahájena 2. den života, 

zpočátku hraniční tolerance, od 10. dne strava podávána kontinuálně. Dále dobře 

toleruje zvyšované dávky, od 16. dne plný perorální příjem, krmena fortifikovaným 

                                                
16 Nasální kontinuální plicní ventilace u spontánně dýchajícího pacienta. [VOKURKA, 2009] 
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mateřským mlékem. Postupně začíná prospívat na váze. Od 37. dne krmena 

intermitentně, bez problémů. Částečně převáděna na formuli Nutrilon Nenatal 0.  

8 x 22 ml střídavě Nutrilon Nenatal 0 (4 x) a mateřské mléko s fortifikací FM 85 (5 g / 

100  ml). Váha 1185 g.  

 

Léky 

Fluconazol, Penicilin, Gentamicin, Oxacilin, Luminal, Pentaglobin, Indocin, Kanavit, 

Curosurf, NaHCO3, Midazolam, Sufita, Suppositoria glycerini, O-Septonex, Fucitalmic, 

Aminophyllin, Syntophyllin, NaCl 5,85 %, Višněvského balzám, Fucidin, Pamycon, 

TPN, FM 85, MCT olej, fosfát.  

 

Převoz  do Kolína 30. 6. – 29. 7. 2009  

Hmotnost při příjmu : 1200 g; hmotnost při propuštění 2280 g. Příjem : TK 75 / 52; 

délka 33 cm; obvod hlavičky 22 cm; dech 56, puls 150, TT 36 °C. 

Dívka plně na per os příjmu odstříkaného mateřského mléka nebo Nenatal 0, v den 

překladu zjištěna anémie s nutností podat transfuzi Erytromasy – Hb 72, HTK 20,7; 

transport bez komplikací.  

 

Průběh hospitalizace  

Krajně nezralý novorozenec porozený ve 26. týdnu v perinatologickém centru v Podolí. 

Provedena akutní sekce pro abrupci placenty. Apgar 3-7-8, hraniční hypotrofie, po 

porodu bradykardie 20 / min, intubace na operačním sále, pak pokračováno v umělé 

plicní ventilaci, aplikace surfaktantu. Extubace 7. den života. Nutnost nasální distenční 

terapie do 34. dne života. Od 39. dne života vyžaduje kyslík. ATB podávána vzhledem 

k perinatální anamnéze a elevaci zánětlivých parametrů pro kolonizaci matky kandidou. 

Stav byl dále komplikován katetrovou staphylokokovou infekcí, která byla zvládnuta. 

UZ CNS opakovaně s normálním nálezem. Anémie s nutností opakované korekce 

transfuzemi krve. Od 5. 7. je na plné enterální výživě, váhově hezky prospívá. Nasazena 

terapie železem, poté již nedochází k dalšímu poklesu hemoglobinu. Ve stabilizovaném 

stavu propuštěna domů. Objevuje se pupečníková kýla, volná, bez tendence uskřinutí.  

 

Léky 

Ca / P cps, MCT olej, Pyridoxin ¼ tbl. denně, Acidum folicum, Kanavit, Maltofer.  
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Výživa  

Nenatal 8 x 20 ml pomalu sondou, poté 8 x 25 ml. 15. den hospitalizace 8 x 35 ml a 

před propuštěním 8 x 45 ml.  

 

Doporučení 

Zvýšená poradenská péče, výživa Nenatal dle snášenlivosti, kardiologická kontrola za 2 

měsíce, neurologická kontrola za 6 týdnů.   
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Kazuistika č. 2 

Novorozenec 

Jméno : K. K.; datum narození : 21. 9. 2009 v 19 : 16 v Ústavu pro matku a dítě v Praze 

Podolí, porodní hmotnost : 1330 g; porodní délka : 41 cm; týden těhotenství 33 + 3; 

APGAR skóre : 6 – 9 – 9; pohlaví : děvče. 

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : M. K.; ročník narození : 1978; gravidita / parita : 3 / 3;  průběh těhotenství 

fyziologický. Tranfer in utero z Nymburka, plodová voda byla zachovalá. Porod per S. 

C. (Císařský řez) acuta pro preeklampsii17 matky, růstovou retardaci plodu. Vybavena 

hypotrofická dívka, po vybavení bradykardie, hypotonie v souvislosti s celkovou 

anestézií matky, krátce insuflace ambuvakem, rychlá úprava stavu.  

 

Průběh a léčba 

Děvče hospitalizováno na oddělení intermediární péče. Po celou dobu byla ventilačně i 

oběhově stabilní, bez nutnosti oxygenoterapie. Strava per os zahájena od 1. dne života, 

pozvolně zvyšující se dávky dobře tolerovala, doplňková parenterální výživa do 9. dne. 

Dále plný enterální příjem, na váze prospívala. 12. den života laboratorní známky 

infekce – elevace zánětlivých markerů a posun v bílé krevní řadě, bez klinických 

problémů. Dítě zajištěno Unasynem, hemokultura i kultivace moče negativní, ATB 

terapie ukončena po 5 dnech. Pro hyperbilirubinémii fototerapie v délce 3 dnů. 

Nekalmetizována. Bilirubin maxim. 30,5..14,7..7,4 μmol / l. 

 

Léky 

Kanavit, Vigantol, Suppositoria glycerini, Maltofer, parenterální výživa. 

 

Status praesens : bledší, dobře prokrvená, kůže čistá. Eupnoe, dýchání čisté, AS 

pravidelná, bez šelestu. Břicho klidné, měkké, prohmatné, stravu toleruje, močí, stolice 

pravidelná. Genitál nezralý. Prospívá na váze.  

 

 

                                                
17 Hypertenze, která vzniká u těhotné ženy v průběhu 2. poloviny těhotenství, která je spojena s výskytem 
bílkoviny v moči a výskytem otoků. Může vyústit až v křeče – eklampsii. [VOKURKA, 2009] 
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Výživa  

8 x 36 ml odstříkaného mateřského mléka + fortifikace FM 85 5 g / 100 ml. Váha 1765 

g.   

 

Převoz do Kolína 27. 10. – 9. 11. 2009 

Hmotnost při příjmu : 1880 g; hmotnost při propuštění 2350 g. Příjem : TK 73 / 40; 

délka 43 cm; obvod hlavičky 30 cm; dech 52, puls 160, TT 36,8 °C.  

Kultivace : výtěr z oka Streptoccocus agalactiae, výtěr nos a ucho Streptococcus aureus, 

stolice nepatogenní flora. Papila ohraničená, sítnice bez ložiskových změn, dobře 

prokrvená se správnou vaskularizací, leží v celém rozsahu. Oboustranně fyziologický 

nález.  

 

Průběh terapie – přeložena z Podolí, pokračováno vitaminoterapií, přesto pozvolný 

pokles hodnot červené krevní řady. 7. den podána transfuze erymasy18. Během pobytu 

pozvolna prospívá, bez laboratorních známek infekce. Pro zachycený srdeční šelest 

vyšetřena kardiologem, hodnoceno spíše jako akcidentální. 14. den propuštěna domů, 

dále v péči neurologa a PLDD. Nekalmetizována. Screening – hypothyreosa, AF19 

(arteria femoralis), katarakta (šedý zákal).  

 

Výživa   

Alprem 36 – 40  ml per os, později kojena při návštěvě, Nenatal, doma možno Nutrilon 

1. 

 

Léky   

Pyridoxin, Acidum Folicum, Vigantol, Erymasa 2. 11. 2009. 

 

Doporučení  

Zvýšená pozornost pediatra, neurologické vyšetření po 6 – 8 týdnech. 

 

                                                
18 Transfúzní přípravek, který obsahuje přibližně 70 % červených krvinek. [VOKURKA, 2009] 
19 Zjišťuje se, zda je v tříslech hmatný puls na stehenní tepně. Pokud je hmatný, je to v pořádku. 
Nehmatný bývá při jedné VVV srdce, a to konkrétně při koarktaci aorty. Jedná se o zúžení aorty, které 
může být v různém místě a dle toho se odvíjí příznaky a stupeň závažnosti. [VOKURKA, 2009] 
 



 51

Kazuistika č. 3 

Novorozenec 

Jméno : L. B.; datum narození : 26. 2. 2009 v 16 : 26 v Hradci Králové, porodní 

hmotnost : 2100 g; porodní délka : 45 cm; týden těhotenství 31; APGAR skóre : 9 – 10 

– 10 ; pohlaví : děvče.  

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : S. B.; ročník narození : 1994, rodinná anamnéza nevýznamná, defekt intelektu, 

předcházející těhotenství 0. 

Průběh těhotenství bez komplikací až do předčasného porodu v 31. gestačním týdnu. 

Pacientka přiveze RZP pro odteklou VP a běžící předčasný porod, bez těhotenské 

průkazky a dokladů. Léky v těhotenství a perinatálně žádné, matka kouřila 15 cigaret 

denně. Odtok plodové vody asi ve 14 hod, čirá. 

 

Porod 

Spontánní, nekomplikovaný, poloha záhlavím, po vybavení a odsátí spontánní dýchání, 

křičí.  

 

Průběh hospitalizace 

Při přijetí uložena do kuvézy, zavedena infuse s minerály. Vstupně hraniční glykémie, 

která se při infusní terapii upravila. Pro apnoe ordinován Syntophyllin. Markery zánětu 

opakovaně nízké, ATB neordinována. Prvních 12 hodin gastrická rezidua, dále se stav 

upravuje, smolka odchází. Dítě dobře prokrvené, bez dušnosti, oběhově stabilní, močí 

dostatečně. Stravu dobře toleruje, začala prospívat. Z příjmových výtěrů hlášena 

kolonizace B hemol. Streptokokem. Od 1. 3. je pozorována masivní hnisavá sekrece 

z OL s dobrou reakcí na léčbu lokálními ATB.  

3. 3. dítě přeloženo na odd. OPN, syntophyllin vysazen, bez dechových obtíží. 

Neurologický nález bez laterace, odpovídá donošenému novorozenci. Oční vyšetření 

bez známek retinopatie nedonošených, otoakustické emise oboustranně 2 x nevýbavné. 

Ultrazvuk mozku bez patologického nálezu. Ultrazvuk ledvin s nálezem hydronefrózy I. 

st. vpravo a II. st. vlevo. Stravu toleruje, prospívá na hmotnosti.  
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Léky 

Kanavit, Pyridoxin, Vitamin D, fototerapie, Syntophyllin, Tobrex. 

 

Přeložena do Kolína  19. 3. – 26. 3. 2009 

Hmotnost při příjmu : 2450 g; hmotnost při propuštění 2680 g. Příjem : TK 77 / 47; 

délka 45 cm; obvod hlavičky 32,5 cm, dech 57, puls 155, TT 37 °C. 

 

Průběh léčby 

Po překladu děvče bez komplikací. Stravu toleruje dobře, prospívá. Kardiopulmonálně 

kompenzovaná. Pro anémii nedonošených vitaminoterapie. Dítě přeloženo do 

kojeneckého ústavu. Kalmetizace 26. 3. 2009.  

 

Výživa 

Nenatal 8 x 50 – 60 ml. 

 

Léky 

Pyridoxin, Acidum folicum, Kanavit, Vigantol. 

 

Doporučení 

Nenatal nebo počáteční adaptované mléko, Kanavit dle schématu, Vigantol 1gtt denně, 

Pyridoxin ½ tbl denně, Acidum folicum ½ drg 3 x týdně, Encephabol 2 ml denně. 

Doporučeno kontrolní sono ledvin za 1–2 měsíce. Kontrola neurologem za 2 měsíce.  

 

Převoz do Kolína 4. 4. – 6. 4. 2009 

Od včerejšího večera odmítá stravu, perorálně cyanóza, pak prošedávání ve větším 

rozsahu, akra chladná, rektální teplota 37 °C. Přes noc sondována, několikrát ublinkla, 

dnes ráno již per os příjem minimální, dívka apatická, začala kašlat, je zahleněná. Bez 

dyspnoe 159 / min, saturace 89 – 90 %. Hydratace hraniční.  

Pacientka hospitalizována pro dušnost při pravostranné pneumonii. Zprvu příznivá 

reakce na bronchodilatační léčbu – beta 2 mimetikum, kortikoidy, stav postupně zlepšen 

– klinicky zmírnění dušnosti, zlepšení chuti k jídlu. Trvá nutnost oxygenoterapie O2, při 

této léčbě saturace trvale 98 – 97 %. Během progrese dušnosti, smíšená dyspnoe 

(dušnost), poslechový nález chrupků bilaterálně. Při odsávání, manipulaci destrukce 
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k 80 %, vzestup CO2 ve vyšetření ABR (krevní plyny). Po domluvě přeložena na JIRP 

KDDL VFN.  

 

Výživa 

Beba HA. 

 

Léky 

Unasyn, Klacid, Solumedrol, Ventolin, Bricanyl, Ambrobene, kontinuálně Narcamon, 

Midazolam, infuse krystaloidů – vstupně 1 / 1 Ringer, Pyridoxin, Vigantol, Acidum 

folicum, Encephabol.    
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Kazuistika č. 4 

Novorozenec 

Jméno : M. H.; datum narození : 5. 10. 2009 v  Benešově, porodní hmotnost : 2070 g; 

porodní délka : 48 cm; týden těhotenství 29; APGAR skóre : 6 – 8 – 9; pohlaví : 

chlapec. 

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : E. H.; ročník narození : 1987; otec rok narození: 1982 astma bronchiale. 

Z 1. gravidity, průběh těhotenství fyziologický, porod per Sectio Caesarea pro hrozící 

hypoxii plodu, 29. týden těhotenství, léky matce ATB. GBS (neboli SAG  

Streptococcus agalactiae) pozitivní. 

 

Porod 

Hypotrofický novorozenec, ikterický, čilý, tonus odpovídá, kůže čistá, nařasená. Hlava 

dolichocefalická, VF (velká fontanela) klidná, v niveau (v úrovni s lebečními kostmi). 

Oči, uši i nos bez patologie. Dutina ústní čistá, sliznice intaktní. Hrudník symetrický, 

bez deformit, dýchání poslechově symetrické, ASP, 2 ohraničené ozvy. 115 Břicho 

měkké, bez resistence, pupečník klidný.  

 

Převoz do Kolína 7. 10. – 16. 10. 2009 

Hmotnost při příjmu : 2030 g; hmotnost při propuštění 2400 g. Příjem : TK 72 / 51; 

délka 48 cm; dech 52; puls 105; TT 36,2 °C. 

Přeložen z novorozeneckého oddělení v Benešově do Kolína pro opakovaný záchyt 

bradykardie okolo 85 / min. 

 

Průběh hospitalizace 

Hypotrofický, zralý novorozenec, pro porod S. C. v lehké časné asfyxii. Matka GBS 

pozitivní, porod nemocnice Benešov. Pro bradykardie překlad. Pro nesnášení dávek 

v prvních dvou dnech infúzní terapie. Od 10. 10. bez infúzní terapie, postupně plně 

kojen, prospívá. FT pro hyperbilirubinémii. Opakovaně zjištěna zvýšená hodnota TK, 

kardiologem hodnoceno jako novorozenecká hypertenze, doporučena kontrola. 

Nekalmetizován.  
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Výživa 

1. den 8 x 10 ml Alprem LC Pufa, při toleranci zvyšovat na 8 x 20 ml. 2. den 8 x OMM 

nebo Alprem LC Pufa, při návštěvě matky kojení. 3. den kojení plus OMM nebo 

Alprem LC Pufa. 4. den kojení případně odstříkané mateřské mléko.  

 

Léky 

Kanavit, Vigantol, Pyridoxin, Acidum folicum, fototerapie. 

 

Doporučení 

Vigantol, Kanavit, Pyridoxin, Acidum folicum. Zvýšený dohled pro GBS kolonizaci 

matky. Kontrola neurologem za 2 měsíce. Kontrola kardiologem v kardiologické 

poradně. 
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Kazuistika č. 5 

Novorozenec 

Jméno : P. B.; datum narození : 14. 9. 2009 v 03 : 23 Kolín, porodní hmotnost : 840 g; 

porodní délka : 32 cm; týden těhotenství 25 + 3 ; APGAR skóre : 6 – 9 – 10; pohlaví : 

chlapec. 

 

Matka a anamnéza matky 

Z 3. gravidity (2008 UPT), průběh těhotenství fyziologický, porod spontánně ve 25 + 3, 

v den porodu převezena matka RZP do nemocnice, neúspěšná tokolýza, bez indukce 

plicní zralosti. Ihned po porodu zajištěn převozovou službou, 1x surfaktant, po příjmu 

do VFN – extubace, kanylace pupečních cév, zajištěn ATB (Gentamicin, Ampicilin), 

vysazeno po 2 dnech. Pro apnoické pauzy podáván 55 dnů coffein, perzistující ductus 

arteriosus uzavřen 3 kůrami Indocinu. Od 3. dne života dermatitis s poruchou kožního 

krytu – nasazen Oxacilin. 5. den života UPV pro frekventní apnoe při katetrové sepsi – 

kultivace – Staphylococcus aureus. 8. den extubace, distenční terapie nCPAP a 

Vapotermem od 12. dne do 42. dne. Parenterální strava do 17. dne života. Dále příjem 

per os. Fototerapie v prvním týdnu života. Anémie bez nutnosti transfuze na terapii 

Maltoferem a vitaminy.  

 

Výživa 

8 x 40 ml Nutrilon Nenatal LCP (162 ml / kg / den) dávky zvyšovat dle chuti a růstu. 

Při dosažení hmotnosti 3500 – 4000 g převádět na počáteční (plně adaptované mléko). 

Maltofer gtt 2 – 3 kapky denně per os. Nekalmetizován.  

 

Přeložena do Kolína  27. 11. – 7. 12. 2009 

Hmotnost při příjmu : 1960 g; hmotnost při propuštění 2400 g. Příjem - TK 85 / 47; 

délka 42 cm; obvod hlavičky 32 cm; dech 60; puls 157; TT 36,8 °C. 

 

Průběh léčby 

Extrémně nezralý novorozenec, narozen na našem oddělení ve 25 + 3. Překlad zpět na 

naše oddělení v 36. gestačním týdnu, zde v prvních dnech několikrát zachyceny poklesy 

saturace při jídle, dále bez komplikací, toleruje per os prospívá. Neurologický nález 

přiměřený. Chlapec propuštěn do domácí péče. Nekalmetizován. 
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Výživa 

Nenatal 0 a Nutrilon 1. 

 

Léky 

Maltofer, Acidum folicum, Vigantol, Kanavit, Ca / P cps., Pyridoxin. 

 

Doporučení 

Počáteční adaptované mléko 8 x 45 ml, Kanavit dle schématu, Vigantol 1 gtt denně, 

Pyridoxin, Acidum folicum, Maltofer 2 – 2 – 2 gtt, zvýšený dohled, bránit kontaktu 

s infekty. Kontrola za 3 týdny.  
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Kazuistika č. 6 

Novorozenec 

Jméno : T. I.; datum narození : 23. 6. 2009 v 19 hodin, ve FN Motol, porodní hmotnost : 

2205 g; porodní délka : 45 cm; týden těhotenství 32 + 6; APGAR skóre : 6 – 8 – 9; 

pohlaví : děvče. 

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : P. I.; ročník narození : 1972; těhotenství matky nesledováno, matka 

bezdomovkyně – na abuzu drog pervitin, Subutex, pozitivní hepatitis A a C.  

gravidita / parita : 6 / 2. 

 

Porod 

Z 6. gravidity příliš nesledováno, porod ve 32 + 6 týdnu těhotenství, způsob porodu : 

vaginálně bez použití kleští, poloha záhlavím, plodová voda čirá, odtok VP 22. 6. 2009 

v 01 : 00. Abusus pervitinu, dočasně substituce Subutexem. Pozitivní HAV HCV 

(hepatitida A a C). Předčasný odtok údajně čiré VP 42 hodin před porodem. Matka 

přichází pro kontrakce po 3 – 5 min. Podána ATB (Ampicilin, Gentamicin), pro 

výrazný neklid a abstinenční projevy podán Diazepam i. v. Porod spontánně záhlavím. 

Poporodní adaptace lehce opožděná, nutné prodýchnutí neoPUFFem, následně nCPAP, 

křičí, distenční ventilační podpora přerušena a převoz ad neoJIP. 

 

Průběh a léčba 

Eutrofický, nedonošený novorozenec, dle somatické a neuromuskulární zralosti 

odpovídá 32. – 34. gestačnímu týdnu. Růžová, vitální, bez poruchy vědomí, bez známek 

bolesti či traumatu, bez zjevných známek malignity. Hydratace v normě, svalový tonus 

přiměřený, kůže čistá, růžová, dobré prokrvení. Hlava mesocefalická, VF (velká 

fontanela) 1 x 1 cm v niveau (rozměr normální, uložena v úrovni s lebečními kostmi), 

oči, nos a uši bez sekrece, dutina ústní čistá, patro celistvé, zornice izokorické, skléry 

bílé. Hrudník souměrný, dýchání bilaterální, symetrické, eupnoe (30 – 40 / min), akce 

srdeční pravidelná (150 / min), ozvy 2, ohraničené. Břicho měkké, prohmatné. 

Orientačně neurologický nález v normě. Novorozenecké reflexy symetrické, 

odpovídající gestačnímu věku.  
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Léky 

Kanavit inj., Ampicilin, parenterální výživa, nCPAP. Kalmetizace neprovedena. 

 

Převoz  do Kolína 24. 6. – 3. 7. 2009     

Hmotnost při příjmu : 2110 g; hmotnost při propuštění 2320 g. Příjem : TK 58 / 35; 

délka 45 cm; dech 58; puls 112; TT 36,5 °C. 

Překlad z FN Motol pro porod 32 + 6 z málo sledované gravidity, matka bezdomovkyně 

na abuzu drog – pervitin, Subutex, PROM 24 hod před porodem, dítě zajištěno 

Ampicilinem, CRP 6,3 mg / l. Poporodní hypotonie, mírná cyanóza, nedýchala 

(medikace matky za porodu – Diazepam), nutné dodýchnutí PUFFem, následně nCPAP 

i během noci, dnes ráno vysazen, během převozu bez dalších nároků na oxygenoterapii.  

 

Průběh hospitalizace 

Porod 32 + 6, nesledovaná gravidita, matka bezdomovkyně, abusus pervitinu a 

Subutexu, pozitivní hepatitis A a C, dítě porozeno v časné asfyxii, insuflace na sále, 

dále nCPAP, nasazen ATB. Při překladu na naše oddělení střední elevace zánětlivých 

markerů, pokračujeme v podávání Ampicilinu do 8 dnů. Z toxikologie 30. 6. telefonicky 

nahlášeny pozitivní metabolity pervitinu ve smolce (mekonium)20. Po celou dobu 

hospitalizace dívka bez abstinenčních příznaků. Do 4. dne podpůrná infusní terapie, 

dále plně na per os příjmu Nenatal 0 toleruje dobře, prospívá, kontrolní zánětlivé 

parametry nízké. Na základě předběžného opatření dítě přeloženo do kojeneckého 

ústavu.  Nekalmetizováno. 

 

Léky 

Ampicilin, infuse glukosa s minerály, Pyridoxin, Acidum folicum, Vigantol, Kanavit. 

 

Výživa 

1. den 8 x 5 ml Alprem, 3. den Alprem pufa 8 x 10 – 15 ml, 4. den 8 x 25 ml Nenatal, 7. 

den 8 x 40 – 45 ml Nenatal savičkou. 

 

                                                
20 Jedná se střevní obsah plodu, který se vytváří z odloupaných buněk, hlenu a žlučových barviv 
.[VOKURKA, 2009] 
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Doporučení 

Kanavit dle schématu, Vigantol 1x denně, Pyridoxin ½ tbl denně, Acidum folicum ½  

3 x týdně, za 2 týdny kontrola krve a kontrola i neurologem. Dispenzarizace pro 

hepatitis C u matky. Dítě předáno do kojeneckého ústavu.  
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Kazuistika č. 7 

Novorozenec 

Jméno : T. Š.; datum narození : 24. 12. 2009 ve 3 : 21 hod v Ústavu pro péči o matku a 

dítě; porodní hmotnost: 1060 g; porodní délka : 39 cm; týden těhotenství : 28 + 5; 

APGAR skóre : 5 – 8 – 8; pohlaví : děvče.  

 

Matka a anamnéza matky 

jméno : L. Š.; ročník narození : 1981 

Rodinná anamnéza : běžná dětská onemocnění, medikace neudává, alergie neudává, 

lupénka; operace a úrazy : 1986 autonehoda. 

Gravidita / parita : 4 / 2; předchozí těhotenství : 2006 spontánní potrat v 11. týdnu 

gravidity; 2006 spontánní porod v termínu, chlapec 3000 g a 49 cm, šestinedělí afebrilní 

(bez teploty), 6 měsíců kojila; 2009 spontánní potrat v 11. týdnu gravidity. 

 

Těhotenství 

Hrozící předčasný porod, placenta praevia (vcestné lůžko), matka byla přivezena RZP 

jako transfer in utero z Nymburka pro krvácení (velké koagulum), VP zachovaná, 

kontrakce neudává, silné nepravidelné bolesti v podbřišku. 

Indukce plicní nezralosti : ano. 

 

Porod a sál  

V 28 + 5 týdnu těhotenství; bez indukce (nevyvolaný), odtok VP 24. 12. 2009 ve 2:00 

hod; plodová voda : čirá. Porod per S. C. : těhotenství akutní, poloha : jiná, předčasné 

odloučení lůžka, anestézie : celková, pupečník : fyziologický, placenta : fyziologická 

léky za porodu : uterotonika: Oxytocin 20 j + 20 j, antibiotika : Azitromycin. 

Děvče narozeno živé, střední nezralost, eutrofická, po vybavení hypotonická, 

hypoventilace, bradykardie, vliv celkové anestézie. Stáří klinicky 28 týdnů, pravidelně 

dýchá od 5. minuty. Předána 24. 12. 2009 ve 3 : 30 na oddělení RES.  

 

Průběh a léčba 

Prodělala syndrom respirační tísně (RDS). Umělá ventilace trvala celkem 3 dny, z toho 

oxygenoterapie trvala celkem 2 dny. Oběhově kompenzovaná, bez nutné podpory. 

Infekční komplikací se stala pozdní sepse. Indikována léčba antibiotiky – Oxacilin + 

Gentamicin. 11. den života byly klinické i laboratorní známky pozdní sepse. 
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Hemokultura – Escherichia coli. Kontrolní hemokultura negativní. GIT bez známek 

VVV. CNS nález zatím normální. 

 

Výživa 

Totální parenterální výživa trvala celkem 6 dnů. Od prvního dne zatěžována stravou per 

os, tolerovala stoupající dávky. Doplňková parenterální výživa byla do 6. dne života. Při 

překladu byla kojena odstříkaným mateřským mlékem s fortifikací (zesílené), na váze 

prospívala. Odstříkané mateřské mléko 8 x 28 ml s fortifikací FM 85.   

 

Léky 

Kanavit, Caffit, Prostaphylin, Gentamicin, Lactobacillus, Paralen. 

 

Převoz do Kolína 28. 1. – 24. 2. 2010 

Hmotnost při příjmu : 1360 g, délka : 46 cm, obvod hlavy, 32 cm. Hmotnost při 

propuštění : 2340 g, délka : 46 cm.  

Těžce nedonošená dívka, na nCPAP do 22. dne. Po překladu trvale kardiopulmonálně 

stabilizovaná, bez AP. Výrazná anémie nedonošených, na terapii vitaminy a Maltoferu 

zlepšená. Srdeční šelest v.s. anemický pro neuspořádaný tonus s tendencí k predikci 

hlavy doprava zahájená rehabilitace. Stravu Nenatal 0 toleruje dobře, v prvních dnech 

ještě sondována, dále savičkou.  

 

Doporučení 

Nenatal 1 8 x 40 – 45 ml do 3500 g, poté počáteční adaptované mléko. Dále užívat 

Kanavit, Vigantol, Pyridoxin, Acidum folicum, Maltofer. Doporučená kontrola za 3 

týdny, kontrola neurologem za měsíc a kontrola kardiologem za 2 měsíce.  
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Kazuistika č. 8 

Novorozenec 

Jméno : V. H.; datum narození : 14. 2. 2009 ve 14 : 22, porod doma (přijati v Kolíně), 

porodní hmotnost : 1230 g; porodní délka : 37 cm; týden těhotenství 30; APGAR skóre : 

7 – 10 – 10 hodnoceno dle údajů lékaře RZP, pupečník nevyšetřen, pohlaví : chlapec.  

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : V. P.; ročník narození : 1980. Z 8. gravidity, průběh těhotenství – nesledovaná 

gravidita, casus socialis, porod doma, snad hlavičkou, gestační týden odhad na 30. 

týden, VP a odtok VP – nejsou žádné dostupné údaje, žádné vyšetření matky před 

porodem neproběhlo.  

 

Průběh a léčba 

Po porodu zjištěna omfalokéla (pupečníková kýla), proto překlad na kliniku dětské 

chirurgie FN Motol, již před překladem nutnost nCPAP, krátkodobě UPV.  

 

Převoz do FN Motol 16. 2. – 25. 3. 2009 

Kůže růžová, bez kožních projevů. Pupek chybí, omfalokéla v průměru 3 cm klidná. 

UPV, nutná volumexpanze, tlumen, aplikován Kanavit. Omfalokéla sterilně krytá. Ve 

FN Motol extubován – nosní CPAP, podpora Tensaminem – po extubaci vysazen. Je 

stabilní stravu toleruje, ECHO a ultrazvuk CNS v normě. Kultivace stolice 

s Pseudomonas aeruginosa.  

 

Průběh hospitalizace 

Přijat předčasně narozený chlapec s omfalokélou, před přijetím krátce ventilovaný, poté 

na nCPAP ventilačně i hemodynamicky stabilní, distenzní podpora ukončena 4. den 

života. Omfalokéla průměru cca 3 cm, vak neporušený, rozhodnuto o konzervativním 

postupu, vak potírán Betadinem, dochází k postupnému zasychání a epitelizaci pod 

krustou, ta nakonec spontánně odloučena. Postupně zvyšováno krmení, které zprvu 

kontinuálně, poté bolusově s velmi dobrou tolerancí, stolice odchází opakovaně. Během 

hospitalizace 2 x vzestup zánětlivých parametrů, fokus neprokázán, po nasazení ATB 

rychlá úprava. Objevuje se volně reponibilní levostranná tříselná kýla, plastika týden 

před propuštěním bez komplikací. Chlapce překládáme vzhledem k rizikové perinatální 
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anamnéze a nedořešené sociální situaci. Chlapec ve stabilizovaném stavu, plně krmený 

z lahvičky, pije pěkně, váha při překladu 2114 g. 

 

Léky 

Infusní léčba a parenterální výživa, Syntophylline, Amoksiklav, Netromycine, Paralen, 

Vigantol, Kanavit, Pyridoxin, B-komplex, Maltofer, Acidum folicum, Ca / P cps. 

 

Převoz  do Kolína 25. 3. – 7. 4. 2009     

Hmotnost při příjmu : 2190 g; hmotnost při propuštění 2650 g. Příjem : TK 75 / 42; 

délka 43 cm; dech 50; puls 139; TT 36,5 °C. 

Kalendářně nyní odpovídá asi 36. týdnu, neurologický nález odpovídá tomuto věku, VF 

v niveau, dutina ústní je čistá. Dýchání symetrické bez oslabení či vedlejších fenomenů, 

akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené. Břicho nad niveau (vypouklé), hojící se 

defekt nad omfalokélou s hlenovou sekrecí. Genitál chlapecký – testes in situ. Jizva po 

levostranné herniotomii (operace kýly) klidná.  

 

Léky 

Maltofer, Acidum folicum, Pyridoxin, B-komplex, Betadine, Chlorofyl spray. 

 

Průběh hospitalizace 

Chlapec kardiopulmonálně kompenzován. Per os toleruje dobře, prospívá. Omfalokéla 

klidná na lokální terapii povrch zcela epitelizován. Jizva po hernioplastice. Hernie vlevo 

zhojena p. p. Trvale vitaminoterapie a Maltofer pro anémii nedonošených. Srdeční 

šelest hodnocen kardiologem jako akcidentální. Dle šetření překlad do kojeneckého 

ústavu. 

 

Výživa 

Nenatal 8 x 35 – 50 ml. 

 

Doporučení 

Nenatal nebo počáteční adaptované mléko, Kanavit dle schématu. Vigantol 1 gtt denně. 

Pyridoxin ½ tbl denně, Acidum folicum ½ drg 3 x týdně., Maltofer gtt 2 – 2 – 2. 

V červnu kontrola FN Motol – rozhodnutí o plastice břišní stěny.   
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Kazuistika č. 9 

Novorozenec 

Jméno : Z. P.; datum narození : 4. 1. 2009 v Ústavu pro matku a dítě v Praze Podolí, 

porodní hmotnost : 1030 g; porodní délka : 33 cm; týden těhotenství 29; APGAR skóre : 

9 – 9 – 10, pohlaví : děvče. 

 

Matka a anamnéza matky 

Jméno : V. P.; ročník narození : 1975; rozštěp rtu, hypothyreosa – Letrox, alergie na 

kovy; Otec matky IM, sourozenci bratr 2001 a 2005, oba sledováni na nefrologii a 

důvod nebyl udán. 

Z 3. gravidity, průběh těhotenství fyziologický, porod spontánní záhlavím, plodová 

voda – zadní zakalená, odtok 4 dny před porodem.  

Děvče po porodu časná adaptace dobrá, oběhově stabilní bez podpory a bez 

oxygenoterapie. Zajištěna ATB pro sepsi Staphylococcus hominis, kombinace ATB, od 

8. dne plně na per os příjmu. Pro hyperbilirubinémii 8 dní fototerapie, anémie 

nedonošených 1 x kůra Recormonem – 17 dávek, pro kolonizaci Serratia marcescens 

probatika. 20. 2. –  26. 2. převoz z Kolína pro opakovanou výraznou enteroragii překlad 

na kliniku dětské chirurgie FN . 

 

Léky 

Kanavit, Vigantol, Maltofer, Pyridoxin, Acidum folicum, Biopron, Ca / P cps. 

 

Převoz do FN Motol 26. 2 – 3. 3. 2009  

Při přijetí hmotnost 1862 g, TK 71 / 54, Puls 154, dech 60, teplota 37,3 °C. Nezralá 

téměř dvouměsíční holčička, dobře prokrvená, periferie zahřátá, bez známek bolesti, bez 

ikteru a cyanosy. Hlava facies typická pro nedonošence, hlava dolichocefalická, VF 

v niveau, měkká 2 x 2 cm, oči, uši a nos bez výtoku, dutina ústní čistá. Hrudník 

symetrický. Břicho nad niveau, měkké, meteoristické, s občasným rýsováním kliček, 

zavedena nasogastrická sonda odvádí větší množství vzduchu, břicho je prohmatné, 

nereaguje bolestivě, břišní stěna bez zarudnutí, rezistence nehmatána, játra a slezina 

nezvětšené. Končetiny bez otoků a deformit. Další epizoda enteroragie nezachycena, 

stolice po klysmatu 28. 2., dále již stolice odchází spontánně bez příměsí. Krmena 

sondou 40 ml Nutrilon pepti během 2 hodin, hodina pauza. Překlad zpět do Kolína. 
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Léky   

Infusní terapie roztoky krystaloidů a roztoky glukosy s ionty. 

 

Převoz  do Kolína 2. 3. – 19. 3. 2009     

Hmotnost při příjmu : 2000 g; hmotnost při propuštění 2600 g. Příjem : TK 71 / 50; 

délka 38 cm; dech 58; puls 128, TT 36,8 °C. 

Po překladu se znovu opakovaně objevuje příměs krvavého hlenu ve stolici. Dívka ale 

bez alterace celkového stavu kardiopulmonálně dobře kompenzovaná, hlásí se na pití, 

dobře prospívá. Kultivace stolice i zánětlivé markery opakovaně negativní, pro susp. 

proteinovou intoleranci z mateřského mléka převedena 11. 3. na Nutrilon pepti. Na této 

stravě zmírnění obtíží, v posledních dvou dnech hospitalizace již stolice zcela bez 

příměsi. Dle konzultace může mírná enteroragie trvat několik týdnů i po převodu na 

lyzát. Po anémii nedonošených vitaminoterapie i Maltofer. Pro mírnou dystonii a 

predilekční držení hlavy zahájena rehabilitace, matka cvičení dobře ovládá.  

 

Výživa 

8 x 40 ml odstříkaného mateřského mléka + BMF 1 sáček na 50 ml mléka sondou nebo 

stříkačkou.  

 

Průběh a léčba 

Nezralý novorozenec, nápadná dolichocefalie, čilá, tonus slušný, hydratace dobrá, kůže 

čistá. Hrudník symetrický bez deformit, dýchání poslechově symetrické, břicho měkké 

bez rezistence, genitál nezralý, zavedena nasogastrická sonda. 

 

Doporučení 

Nutrilon pepti MCT 8 x 50 ml, Kanavit dle schématu, Vigantol 1 gtt denně, Pyridoxin ½ 

tbl denně, Acidum folicum ½ tbl 3 x týdně. Maltofer 3 – 0 – 3 gtt denně. Při opakování 

enteroragií vyšetření v gastroenterologické ambulanci. Kontrola neurologem . 
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V tabulce č. 4 jsou uvedeny nejčastěji používané léky u novorozenců, a to jak 

donošených, tak nedonošených. Při tvorbě tabulky jsem vycházela z předchozích 

kazuistik uvedených v praktické části. Některé léky slouží jak k profylaxi, tak k terapii 

onemocnění.  

 
Tabulka č. 4 : Nejčastěji používané léky u novorozenců. 

Lék zařazení indikace 

Acidum folicum Vitamin B9, antianemikum 
Používá se při prevenci a k léčbě 
krvetvorby, při používaní některých ATB, 
u onemocnění jater. 

Kanavit Vitamin K 

Profylaxe a terapie hemoragické nemoci u 
novorozence. Léčba sekundární 
hypoprothrombinémie. Používá se 
v profylaxi i terapii u dětí donošených, 
nedonošených i u dětí s nízkou porodní 
vahou. 

Maltofer Antianemikum Při nedostatku železa či chudokrevnosti. 

Pyridoxin Vitamin B6 

Při změnách v krevním obraze, u stavů 
spojených s křečemi, při kožních 
chorobách a u pacientů s váhovým 
úbytkem. Prevence proti nervovým 
onemocněním, podílí se na tvorbě krvinek 
a protilátek. 

Vigantol Vitamin D 

Podává se u donošených i předčasně 
narozených dětí. Prevence a léčba křečí 
v důsledku hypokalcémie. Podává se 
obvykle i u dětí plně kojených, protože 
v mateřském mléce je obvykle málo 
vitaminu D. 

B-komplex Vitaminy skupiny B 

Používají se pro správnou funkci enzymů 
v těle a dále pro normální funkci kůže, 
nervů, zažívacího traktu a 
obranyschopnosti organismu.  

Phenaemaletten, 
Luminal Antikonvulsivum Podává se u dětí s asfyxií. 

Suppositoria 
glycerini Laxativum Při poruše vyprazdňování (interval 

vyprazdňování 6 – 33 hodin). 

MCT olej Náhradní výživa 

Jedná se o triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem. MCT olej je formou tuku, která 
byla strukturálně změněna, a to 
odbouráváním některých atomů uhlíku. 
MCT olej je díky této strukturální změně 
absorbován mnohem rychleji než 
triglyceridy s dlouhým řetězcem.  
1 gram MCT = 0, 335 kJ. 

Ca / P kapsle Minerální látky 

Mají vyvážený poměr vápníku a fosforu, 
proto jsou vhodným doplňkem ve stravě 
nedonošených dětí, protože podporují 
osifikaci jejich kostí. 

                          [kazuistiky; AISLP, verze ke dni 1.4.2010, 1] 
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4 Diskuse  
 

Dílčím cílem mé práce bylo zmapovat sortiment volně prodejných potravních 

doplňků, doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu, které jsou doporučované a 

používané ve výživě batolat a dětí předškolního věku. Potravní doplňky, protože 

obsahují jednotlivé složky výživy, jako jsou např. vitaminy, minerály, enzymy, 

aminokyseliny apod., se jako takové na trhu nevyskytují. Proto jsou doporučovány spíše 

doplňky stravy, které jsou kombinací potravních doplňků. Jejich úkolem je zajistit 

dostatečný příjem již určitého potravního doplňku, který je buď v potravě nedostatečně 

přijímán, nebo v ní úplně chybí.  

Díky společnostem jako je Nutricia, Nestlé, HiPP Czech a Hero Czech, které 

mají největší zastoupení v produkci potravin pro zvláštní výživu na trhu v České 

republice, a které tyto potraviny stále zlepšují, a trh v České republice nabízí kvalitní 

výrobky pro výživu dětí až do tří let věku dítěte. Potraviny pro zvláštní výživu jsou 

obohacovány o vitaminy, minerály, stopové prvky a dále společnost Nutricia a Hero 

Czech obohacuje své výrobky o prebiotika a Nestlé a HiPP Czech o probiotika. Takové 

produkty pak zajišťují fyziologický růst dítěte a jeho přirozenou obranyschopnost. Proto 

jsou dnes potraviny pro zvláštní výživu stále více doporučovány a používány. I 

v nemocniční péči se pro děti donošené, nedonošené či s nízkou, velmi nízkou nebo 

extrémně nízkou porodní vahou používají doplňky stravy a potraviny pro zvláštní 

výživu v rámci léčebné péče.     

Praktická část vychází z 9 kazuistik, kdy jsem se zaměřila na děti nedonošené, 

s nízkou porodní vahou, akutně nemocné či s poporodními komplikacemi následkem 

zdravotního stavu matky či následkem samotného porodu. Z kazuistik jsem porovnala 

výživové nároky dětí se specifickými požadavky a do tabulky uspořádala ty složky 

výživy, které je potřeba přidávat a jejichž nedostatek by znamenal vážné ohrožení 

zdraví a vývoje. Jedná se zejména o vitamin D, který se podává u dětí donošených i 

nedonošených v prevenci či léčbě hypokalcémie, ale stejně tak se podává i u dětí 

kojených, neboť obsah vitaminu D v mateřském mléce je obvykle nízký. Dále se jedná 

o vitaminy skupiny B, které jsou důležité pro správnou funkci enzymů v těle a normální 

funkci trávicího traktu. Významné je také použití pyridoxinu a kyseliny listové na 

podporu krvetvorby a protilátek. Zvláště důležitý je vitamin K, který se používá nejen 

k profylaxi, ale i k terapii hemoragické nemoci a také při sekundárně snížené 

koncentraci protrombinu v krvi, a to jak u dětí donošených, nedonošených i u dětí 
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s nízkou porodní vahou. V terapii nedonošených dětí je také velmi důležitý správný 

poměr vápníku a fosforu na podporu správné osifikace kostí, proto jsou vhodným 

doplňkem výživy Ca / P kapsle, které jsou přidávány do dětské výživy. 

 Z pohledu farmaceutického asistenta je důležité znát kompletní sortiment 

potravin pro zvláštní výživu pro děti, které nemohou být kojeny. 
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Závěr  
 

 Výživa dětí patří dnes k hodně skloňovaným výrazům. Je to hlavně díky tomu, 

že v dnešní době spousta dětí není výlučně kojena, jak doporučuje Česká Pediatrická 

Společnost, a jsou časně po porodu převáděny na potraviny pro zvláštní výživu. Dále 

jsou mnohé děti postiženy potravinovými alergiemi, akutními či chronickými 

onemocněními trávicího traktu, pak mají speciální výživové nároky.  

Mým hlavním cílem bylo uvést základní výživové nároky dítěte. Z teoretické 

části práce vyplývá, že výživa dítěte musí obsahovat šest základních složek : vitaminy, 

minerály, stopové prvky, vláknina, bílkoviny, energii a tuky. Velmi důležitým faktorem 

ve výživě dětí je v jejich prvním půl roce života kojení. Samotné složení mateřského 

mléka je nejen vhodné kvůli tomu, že se optimálně přizpůsobuje měnícím se potřebám 

rostoucího dítěte, ale je také nesmírně důležité z hlediska imunologického. Od 3 let by 

každé dítě mělo mít pestrou stravu, jíst pravidelně 5 – 6 x denně, mít dostatek pohybové 

aktivity, kvalitní zdroje bílkovin, mléčných výrobků, rostlinných tuků a olejů a pitný 

režim.  

Pestrý sortiment potravin pro zvláštní výživu umožňuje plnohodnotný růst a 

vývoj i těm dětem, které se narodily s různými handicapy nebo nemocemi, a jejichž 

výživa se významně spolupodílí na jejich léčbě. Protože jsou tyto produkty prodávány i 

v lékárnách, musí být farmaceutický asistent s jejich sortimentem důkladně seznámen, 

aby mohl odborně poradit při jejich výběru.  
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Summary 
 

Dietary supplements in the sustenance of toddlers and preschool age 

children   
 

The main aim of my assignment is to indicate what are the basic nutritional 

requirements of the newborn child, infant, toddler and preschool age child. The partial 

aim is to create the list of OTC dietary supplements, supplements of diet and foods for 

particular nutrition uses, which are recommended and used in feeding infants and 

preschool age children. 

My main aim was to indicate the basic nutritional requirements of the child. 

Therefore, I mentioned that the most important nutrients that the child should receive in 

the diet include vitamins, minerals, trace elements, fiber, proteins, fats and adequate 

energy intake. In the first half year of life breastfeeding is extremely important, because 

by its composition breast milk optimally adapts to the changing needs of a growing 

child and it is also important from the immunological standpoint. Any child from 3 

years should get a varied diet, eat regularly 5 to 6 times a day, have plenty of physical 

activity, good sources of proteins, dairy products, vegetables, fats, oils and drinks. 

First, it is important to explain the differences between the concepts of dietary 

supplement, supplement of diet and food for particular nutrition. It is not a drug, it 

doesn’t get the code from the State Institute for Drug Control, but only the approval 

from the State Health Institute. Dietary supplements include various components, which 

are vitamins, minerals, amino acids, enzymes, essential fatty acids, antioxidants and 

other substances that have important biological effect. The supplement of the diet 

creates a combination of dietary supplements and its main task is to ensure adequate 

intake of a dietary supplement, which in the normal diet is missing or is poorly received. 

Foods for particular nutrition uses are foods which are intended for nutritional purposes. 

These are foods that are designed for initial and follow-feeding, feeding of young 

children, gluten-free foods and foods with no lactose or with low-lactose.  

In my assignment I have indicated the range of dietary supplements, 

supplements of diet and foods for particular nutrition that are recommended and used in 

the nutrition of children from birth to preschool age. I discovered that the most used and 

recommended are supplements containing probiotics and prebiotics. These supplements 
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are Prebiotic drops, Swiss Laktobacílky baby, Lacidofil, Bifiform drops, Biopron junior, 

Nutrolin-B and Lactobacillus acidophilus ND. 

I found that among companies with the largest representation on the Czech 

market, specializing in the production of foods for particular nutrition suitable for 

children from birth such as milk, porridge and baby foods include Nutricia, Nestle, Hero 

Czech and HiPP Czech. Company Nutricia and Hero Czech enrich their diet of milk 

with prebiotic mixture. Nestlé and HiPP Czech enrich their diet with dairy probiotic 

cultures. All enrich their milk diet by many vitamins and minerals for proper growth 

and development. To children who cannot be breastfed are offered the following high 

quality brand products up to 3 years of age. However, breastfeeding is still the most 

natural and highest quality of nutrition.  

The practical part of my assignment is based on a number of case histories, 

which are focused on premature children, the acutely ill, who have special dietary 

requirements. 

 

Key words : dietary supplement, supplement of diet, food for particular nutrition, 

nutrition, breast milk, vitamins, minerals 
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[vlastní foto]                                       [vlastní foto]                                         [vlastní foto] 
 

                                                          
 
obrázek č. 59 :                                    obrázek č. 60 :                                       obrázek č. 61 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[vlastní foto]                                       [vlastní foto]                                         [vlastní foto] 
 

                                                         
 
obrázek č. 62 :                                    obrázek č. 63 :                                       obrázek č. 64 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[vlastní foto]                                       [vlastní foto]                                         [www.hipp.cz, 3]  
 



 

                                                      
 
obrázek č. 66 :                                    obrázek č. 67 :                                       obrázek č. 68 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[www.hipp.cz, 3]                                [www.hipp.cz, 3]                                  [www.hipp.cz, 3]  
 

                                                      
 
obrázek č. 69 :                                    obrázek č. 70 :                                       obrázek č. 71 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[www.hipp.cz, 3]                                [www.hipp.cz, 3]                                  [www.hipp.cz, 3]  
 

                                                                    
 
obrázek č. 72 :                                    obrázek č. 73 :                                       obrázek č. 74 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[www.hipp.cz, 3]                                [www.hipp.cz, 3]                                  [vlastní foto]  
 

                                             
 
obrázek č. 75 :                                    obrázek č. 76 :                                       obrázek č. 77 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[vlastní foto]                                       [vlastní foto]                                         [www.hero.cz, 2]  



 

                                                             
 
obrázek č. 78 :                                    obrázek č. 79 :                                       obrázek č. 80 : 
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.              Potravina pro zvláštní výživu. 
[www.hero.cz, 2]                                [www.hero.cz, 2]                                  [vlastní foto]  
 

               
 
obrázek č. 81 :                                    obrázek č. 82 :                                        
Potravina pro zvláštní výživu.            Potravina pro zvláštní výživu.               
[vlastní foto]                                       [vlastní foto]                                   
 
 
 

 



 

Tabulka č. 2 : Výživová potřeba kojící ženy. 

 Dospělá žena Těhotná žena Kojící žena 

Energie (kJ) 9200 10450 11285 

Bílkoviny (g) 50 60 65 

Tuky (g) celkem 75 85 92 

z toho nasycené (g) 25 28 31 

Vitamin A (μg) 800 800 1300 

Vitamin D (μg) 5 10 10 

Vitamin E (mg) 8 10 12 

Vitamin C (mg) 90 100 125 

Vitamin B1 (mg) 1,1 1,5 1,6 

Vitamin B2 (mg) 1,3 1,6 1,8 

Vitamin B6 (mg) 1,6 2,2 2,1 

Niacin (mg) 15 17 20 

Kyselina listová (μg) 180 400 280 

Vitamin B12 (μg) 2 2,2 2,6 

Vápník (mg) 800 1200 1200 

Železo (mg) 15 30 15 

Hořčík (mg) 280 320 355 

Zinek (mg) 12 15 19 

Jód (μg) 150 175 200 

Selen (μg) 55 65 75 

                                                                                  [FRÜHAUF, 2003; KELLER, 1993] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka č. 3 : Očkovací schéma. 

Věk Druh očkování 

4. den – 6. týden Tuberkulóza 

9.-12. týden (1. dávka) záškrt, tetanus, černý kašel, onemocnění 

vyvolané Haemophilem influenzae b, virová 

hepatitida typu B 

10. týden – 18. měsíc (1. dávka) Dětská obrna 

13.-16. týden (2. dávka) záškrt, tetanus, černý kašel, onemocnění 

vyvolané Haemophilem influenzae b, virová 

hepatitida typu B 

17.-20. týden (3. dávka) záškrt, tetanus, černý kašel, onemocnění 

vyvolané Haemophilem influenzae b 

33.-36. týden (3. dávka) Virová hepatitida typu B 

14.-30. měsíc (1. přeočkování) Dětská obrna 

15. měsíc (1. dávka) spalničky, zarděnky, příušnice 

17.-28. měsíc (2. přeočkování) Dětská obrna 

18.-20. měsíc (4. dávka) záškrt, tetanus, černý kašel, onemocnění 

vyvolané Haemophilem influenzae b 

21.-25. měsíc (2. dávka) spalničky, zarděnky, příušnice 

5. rok (přeočkování) záškrt, tetanus, černý kašel 

11. rok (přeočkování) Tuberkulóza (u tuberkulin negativních) 

12. rok (3 dávky) Virová hepatitida typu B – pouze u dětí, které 

nebyly očkovány v prvních měsících života 

13. rok Dětská přenosná obrna 

14. rok (přeočkování) Tetanus (další vždy po 13 letech) 

                                                                               [OLCHAVA, 2007; KARGER, 2004] 

 
 

 

 
 


