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a její 22. měsíc života

Hlavním hitem letošního léta se staly pro
Viktorku kytičky. Loni byla ještě malá,
neuvědomovala si, že si je může sama
natrhat, z kočárkové výšky to prostě nebylo
ono. Nejraději ze všeho trhá pampelišky a
obzvlášť ty odkvétající. Fouká do nich (když se
zadaří a je blízko mámin či tátův obličej, je to
vůbec nejlepší) a směje se, až se zajíká.

Viki miluje, tak jako
devětadevadesát procent
ostatních mrňat, dětské
atrakce v parcích a na hřištích.
Prostor, stromy, tráva, příroda,
děti – co víc si přát… A co
holčičku rozhodně nenechává
chladnou? Skluzavka!

Co je u nás nového?
Největší potěšení Viktorce činí, když může
klouzačku zdolávat v protisměru. Což samoz-
řejmě není zrovna dvakrát bezpečné, takže
jsou její pohyby neustále monitorovány pečli-
vou, přepečlivou mamkou. A Viki, škrábající se
po hladké ploše nahoru, je odtrhávána a kla-
dena zpět ke skluzavkovému žebříku. Jednou,
dvakrát, dvacetkrát. (Kdo s koho, mami?)

Od maminky se dozvídáme, že Viki má občas
tendenci se z ničeho nic urvat a běžet směrem
k silnici – láká ji ten široký prostor, nejspíš si
říká, že by se na ulici dalo řádit mnohem víc
než na chodníku, kde musí spořádaně šlapat
po maminčině boku. Zatím byla Vikinka po-
každé zachycena včas, nebezpečí si samo-
zřejmě ve svém věku ještě neuvědomuje. Když
se ptáme, jak maminka v této nebezpečné si-
tuaci reaguje, dozvíme se, že Viki zatím ještě
nikdy v životě nebyla potrestána fyzicky. Ma-
minka plácnutí přes ručičku ani přes zadeček
neuznává. Prý úplně stačí, když lehce zvedne
hlas a řekne: „Ne, ne, Viki.“ Viktorka, zvyklá
na to, že se u nich hovoří za všech okolností
klidně, okamžitě zareaguje: zpozorní a někdy
dokonce začne trochu nabírat. Jinak ale Vik-
torka v podstatě vůbec nikdy nepláče (to už se
prý musí třeba moc silně uhodit, aby spustila
povyk, jinak je ale pořád až neskutečně dobře
naložená). Maminka si to vysvětluje tím, že na
svoji holčičku nejenom mluví hodně klidným
hlasem, ale že malá velmi dobře vycítí i to, že
se oba rodiče neustále zajímají o to, co dělá.
(Mluví s ní o všem kolem sebe, koukají spo-
lečně s ní na pohádky a vysvětlují jí je, hrají
s ní jednoduché hry – například jí pomáhají
skládat puzzle, hodně jí čtou, blbnou s ní…)
Nemá tím pádem potřebu připoutávat k sobě
jejich pozornost nějakým nevhodným způso-
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bem (pláčem, křikem, agresí vůči sobě či os-
tatním…).
Viki miluje děti, v jejich společnosti by se nej-
raději rozdala – nabízí jim svoje hračky,
knížky, dobroty… prostě to, co zrovna v tu ur-
čitou chvíli drží v ruce. Pokud je dítko stejně
staré (tudíž zatím ještě stejně nezáludné),
oplácí jí stejným způsobem. Jestliže se ale
jedná o zkušenějšího matadora, nestačí se Vi-
kinka divit. Ona dává, dává, neustále dává.
Druhé dítko bere, bere, neustále bere. Ale
samo se nijak neangažuje. Což Viktorku po-
řádně vyvádí z konceptu, protože ve svých
dvaadvaceti měsících nepřipouští jiný scénář
než „jak já tobě, tak ty mně“.
Má dáti – dal ale zkrátka za všech okolností ne-
platí. To je ta nespravedlnost světa, milá Viki.
V životě se s ní bohužel potkáš ještě mockrát.

pravdy ohrožen). U takto úzkostlivě opečová-
vaného dítěte se může někdy dokonce vyvi-
nout psychomotorická porucha, která se
zřetelně projeví až ve školním věku. Kromě
toho hrozí, že u takového hyperprotektivně
vedeného človíčka vznikne generalizovaná úz-
kost – protože dítko má pocit, že je v jednom
kuse nablízku nějaké katastrofě. Což v něm
pochopitelně vzbuzuje nejistotu. Hodně do-
spělých si nese od dětství v podvědomí tyto
rodičovské hlasy – takoví lidé pak obvykle ne-
mívají odvahu pouštět se do nových, nezná-
mých, nevyzkoušených projektů. Jsou to
jedinci mající strach ze smělých plánů… Igno-
rovat vnitřní varovné hlasy svého dětství pro
ně bývá velmi těžké. Žádná máma ani táta ne-
dokážou v životě překročit vlastní stín: Úz-
kostlivý člověk těžko vychová neohroženého
potomka majícího sebejistoty na rozdávání.
A jistě to platí také naopak.

Počítejte do deseti
a pak… klid!!!

Děti se všemu teprve učí, a proto se jim ne-
štěstí a menší nehody stávají častěji než do-
spělým. Přestože vás popadne bezmezný
vztek, že váš milovaný potomek sáhl v nestře-
ženém okamžiku po drahé sklenici na víno
a nechal ji spadnout na dlaždičky (i když jste
mu předtím výslovně zakázali brát ji do ruky),
neměli byste se nechat strhnout hněvem

Rodiče, nebojte 
se nahlas!

Vašemu prckovi už budou skoro dva roky – je
čím dál zvídavější a samostatnější… Je na-
snadě, že ani v tomto věku nemůžeme nechat
lézt dítě úplně všude, ale je třeba se vyvarovat
neustálého napomínání typu:
„Pozor, ať nespadneš!“ 
„Dávej pozor, je to nebezpečné!“
„Nechoď k tomu moc blízko!“
Pravda, když jde do tuhého, je naopak vážná
výstraha, hrozba nebo okamžitý zásah zcela
na místě – ale prorocká varování, která si dítko
vyslechne od příliš úzkostlivého rodiče stokrát
během jedné procházky, ta se totálně míjejí
účinkem. Prcek je přestává vnímat (a nevnímá
je bohužel ani v okamžiku, kdy může být doo-

22. měsíc obecně
� Dítko se drží stále víc a víc zpříma. Bříško má pořád trochu vystouplé, záda lehceohnutá, protože břišní svaly dosud nejsou plně vyvinuty.� Mozek dosahuje zhruba 80 % velikosti mozku dospělého.� Skoro všechny první zuby se už prořezaly. Jako poslední z celkového počtu dvacetitzv. mléčných zubů se objevují stoličky.

� Dítě chodí do schodů bez pomoci (ale nestřídá při tom nohy).� Při hraní vydrží dlouho sedět na bobku.
� Umí už házet míč spodem a neztratit při tom rovnováhu.� Udrží hrnek nebo sklenici v jedné ruce. (Přesto však i nadále dávejte dítěti pouzelehké nerozbitné nádobí.)
� Dítko už rozepíná velké knoflíky a rozevírá velké zipy.� Umí otevřít dveře pomocí kliky.
� Tužku drží v pěstičce (dlaňový úchop). S velkou chutí čmárá po papíře.� Vyšplhá na židli, otočí se a sedne si.
� Baví ho přesýpat písek, nalévat, vylévat a rozlévat vodu (Vikinejčastěji z vany na suchou maminku, sedící vedle.Neskutečně se prý při tom řehtá.) – a podobné aktivity.� Postaví na sebe čtyři až šest předmětů (kostek).

� V autě – chodítku a podobných řiditelných hračkách se odstrkuje nohama.* Poznámka: Přehled růstového vývoje podle WHO najdete na www.kojeneckavyziva.cz.
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Ve 22. měsíci měří batole cca 87 cm a váží
v průměru 14,5kg. Batole se zdokonaluje ve
všem, co se již naučilo, zejména se rozvíjí řeč.
Začíná se správně gramaticky vyjadřovat, roz-
šiřuje si slovní zásobu. Dítě v této době začíná
zřetelně rozeznávat hudební tóny a melodie.
Může se již naučit zazpívat krátkou písničku
nebo alespoň notuje s rodičem a doplňuje po-
slední verše jednotlivých slok písniček a říka-
del. Jak uslyší v rádiu nebo televizi nějakou
hudbu, hned se začíná kroutit a tancuje již
lépe do rytmu. Také se raduje z rámusu! Už
v této době jsou pro něj velmi vítanou novin-
kou jednoduché hudební nástroje – xylofon,
tamburína.

Tip MÁMA a já: Ozvučené omalovánky
zvířatek a písničky najdete na
www.kojeneckavyziva.cz.

Při nácviku hygienických návyků je dítě stále
soběstačnější. Většinou si už umí říci při nu-
cení na stolici, šikovné maminky odchytí i in-
tervaly v močení svého potomka. Na noc však
v této době má ještě většina dětí pleny. Po
použití nočníčku si dítě s pomocí matky již
téměř samo myje ruce. Při ranní i večerní hy-
gieně automaticky používá zubní kartáček,
doporučuje se však ještě zoubky dítěte dočiš-
ťovat.
Také ve vodě jsou batolata tzv. „jako doma“.
Zvláště děti, které se od kojeneckého věku učí
plavat v kurzech kojeneckého plavání, jsou ve
vodě přímo nadšené, hrají si s hračkami plo-
voucími na hladině. Již poznávají, které před-
měty se potápějí a které plavou. Cákají
radostně kolem sebe. Je však třeba mít dítě

Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková 
z Odborné společnosti
praktických dětských lékařů

Obrňte se obrovskou trpělivostí – větši-
nou trvá týdny, spíš ale celé měsíce, než
si dítě celý ten náročný proces osvojí.
Proto je důležité nenechávat mrně šla-
pat na tříkolce bez dozoru. Jezdí-li pře-
vážně na asfaltu, například na dvoře,
měli byste mu pořídit ochrannou
helmu – pád na tvrdé je pád na tvrdé.
Oddělení dětské chirurgie a traumato-
logie v nemocnicích by mohla vyprá-
vět. Zpočátku se bude asi dítko
vztekat – když zjistí, že ovládat stroj
nebude zase až tak jednoduché, jak si
nejspíš zpočátku představovalo.
Proto svého šikovného človíčka –
pokud vidíte, že má chuť se učit
a přetěžkou činnost ihned nevzdává
– chvalte, chvalte a zase chvalte! Po-
třebuje to.

Chvály není nikdy
tolik, aby jí nemohlo
být ještě víc

Znají to i dospělí. Když vás šéf pochválí, moti-
vuje vás to k novým výkonům. Dítě v tomto
věku už reaguje stejně. Důležité je však neplýt-
vat chválou příliš, tedy nechválit dítě za úplné

a začít na něho hystericky řvát, popřípadě mu
dát několik výchovných přes zadek či přes
ruku. Zdaleka největší chybou, k níž se někteří
rodiče uchylují, jsou prohlášení typu: „Seš ošk-
livej kluk (holka), podívej, cos provedl/a!
Nemám tě rád!“ Mějte neustále
na paměti, že odnětí lásky dí-
těti je tou nejzávaž-nější chy-
bou. Nejlepší je projevit svůj
hněv sice ostřejším, ale klid-
ným hlasem a dát najevo, že
jste kvůli chování dítka
smutní, že vás mrzí, že roz-
bilo věc, která byla hezká
a která vám patřila. Možná
ve svém věku nepochopí
ještě úplně všechny souvi-
slosti, ale jistě si z incidentu
vezme daleko větší ponau-
čení, než kdybyste na ně
začali bez rozmyslu ječet
a v prvním vzteku je třeba
i zfackovali – jedinou ode-
zvou by bylo to, že by se
váš potomek zbytečně za-
tvrdil…

První vozidlo 
– pevné nervy!

Někdy v roce a půl dostávají děti svoje první
odrážedla – ta se jim daří ovládnout v pod-
statě hned a řádí na nich tak, že někdy chudák
rodič trne strachy. Na konci druhého roku se
mohou motoricky šikovné děti už dokonce po-
sadit na tříkolku. Nesmíte však očekávat, že
bude okamžitě fungovat potřebná koordinace
jejich těla. Tomu, aby zvládly šlapat na pedály
a současně řídit, je třeba je nejprve naučit. 

banality. Motivace souvisí s pohybem („motio“
znamená v latině „pohyb“). Motivací rozu-
míme v psychologii faktory, které pobízejí člo-
věka k určitému jednání. Zatímco dospělí
nemusí být denně pobízeni k tomu, aby ráno
včas vstali, osprchovali se a odebrali do práce,
děti potřebují motivaci zvnějšku. Pokud se dí-
těti dostává málo uznání a povzbuzování, aby
zkoušelo své možnosti, bude se méně snažit
o zdokonalování svých dovedností. Uznání
a obdiv v očích rodičů jsou pro prcka pobídkou.
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stále na očích. Děti dosud nemají pocit stra-
chu a nebojí se hloubky, nebojí se dokonce ani
skočit v nestřeženém okamžiku bez záchran-
ných křidélek nebo jiné plovoucí pomůcky
přímo do bazénu. Pokud nemáte své batole
stále na očích, můžete s nebezpečnými úrazy
počítat doma i v přírodě nebo i jen na zahradě
na každém kroku. Utopení v domácím bazénu
je bohužel velmi častou diagnózou při úmrtí
dětí do čtyř let věku.
Batole je velmi zvídavé, a proto je třeba věno-
vat mu při jeho aktivitách dostatek trpělivosti
a dbát na to, aby jeho hry byly bezpečné. Proto
je nutné si s ním stále povídat a situace mu vy-
světlovat, vhodnou formou je naučit určitým
pravidlům (stanovit mu hranice), které si po-
stupně osvojí. Tím získá pocit jistoty bezpeč-
ného pohybu a maminky více klidu v péči
o svého potomka. Někteří rodiče se tak bojí,
že se jejich dítě zraní a ublíží si, že mu zaka-
zují prakticky vše, volný pohyb i ostatní akti-
vity v domácnosti i venku. Četné zákazy
a příkazy a přílišné „ochranitelské“ chování
některých maminek a babiček vedou nakonec
k tomu, že se dítě bojí cokoliv udělat samo,
stává se pasivním, přestává se rozvíjet. Na
druhé straně matky, které nechávají dítě bez
dozoru a při nastavení hranic ve výchově dá-
vají malému dítěti příliš volnosti, se vystavují
nebezpečí častějších, někdy dokonce velmi 

vážných úrazů. Možná jste se již někdy setkali
s tím, že nehody jsou považovány za „zásahy“
vyšší moci, ke kterým dochází nevyhnutelně,
přičemž rodiče a dospělí proti tomu nemohou
nic dělat.
Ve skutečnosti lze většině nehod předcházet.
Podle výsledků nedávno provedeného vý-
zkumu prevence nehod dětí v evropských ze-
mích máme u nás ještě co dohánět. Nejlépe
propracovaná a zažitá prevence dětských
úrazů je ve Švédsku. Kdyby byla bezpečnost
dětí v České republice na stejné úrovni jako
tam, každý rok by u nás umíralo o sto dětí
méně, o 1 600 dětí méně by muselo do ne-
mocnice a o 20 000 dětí méně by potřebovalo
lékařskou péči z důvodu úrazu. Proto je důle-
žité zabezpečit dítěti bezpečné prostředí nejen
doma, ale i venku.
A co dělat, když k úrazu opravdu dojde? Pokud
se jedná o nějakou malou nehodu, např.
oděrku, ošetříme dítě běžným způsobem hned
doma, případně už na procházce (nepálivou
dezinfekci nosíme raději vždy s sebou). Pokud
se jedná např. o podvrtnutí nebo pád, dítě
zklidníme a dále můžeme vyčkat a pozorovat
chování dítěte (zda např. kulhá, šetří postiže-
nou končetinu, přestane si hrát apod.). Pokud
si nevíte sami rady, dítě dle svých možností
ošetřete a navštivte v ordinaci svého praktic-
kého dětského lékaře. U větších úrazů na-

vštivte lékaře hned (pediatra, případně chi-
rurga) během dne nebo lékaře Lékařské služby
první pomoci, který má pohotovost i mimo
běžnou pracovní dobu. Podle typu onemoc-
nění můžete dítě dovézt přímo na specializo-
vané odborné pracoviště nejbližší nemocnice:
např. oční, ORL, gynekologie, chirurgie apod.
U vážnějších postižení volejte sanitku, pří-
padně (je-li to nutné) zahajte sami ihned re-
suscitaci (dopravní nehody, úrazy elektrickým
proudem apod.).
Z hlediska zdravého vývoje dětí je jejich bez-
pečnost v domácím i venkovním prostředí
prvořadým úkolem. Rodiče, kteří své děti mi-
lují, musí vynaložit velké úsilí, aby jim vytvo-
řili klidný, bezpečný a láskyplný domov.  �
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