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JAK VYTVOŘIT 
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

SPANÍ DÍTĚTE

Určitě si přečtěte každičké slovo této kapitoly. Máme-li vám co nejúčinněji po-
moci, je nezbytné, abyste se seznámili s veškerými informacemi, jež jsou zde
obsažené; pokud tu a tam pouze zběžně prolétnete či rovnou přeskočíte třeba
jen pár odstavců, může vám uniknout nějaký zásadní detail ohledně nejlepšího
způsobu, jak pomoci vašemu dítěti se spaním – a to by mohlo mít za následek,
že narazíte na překážky nebo (což je nejhorší ze všeho) na zbytečný pláč. Kdy-
bychom s vámi seděly u vás v obývacím pokoji, navrhly bychom vám, ať si
během společného povídání děláte poznámky, abyste si později mohli opě-
tovně probrat námi poskytnuté informace. Takže kdykoli v této části spatříte
v textu během pojednání o spánku tento symbol         , zapište si pár slov, ať si
je pak můžete znovu projít, než se pustíte do samotné výuky. Ještě lepší
možnost představuje využití plánu spaní, který jsme zahrnuly do Přílohy A,
abyste si mohli velmi systematickým způsobem zaznamenávat změny, jež
budete muset učinit. Klidně si ho nechte zvětšit a okopírovat.

NEŽ ZAČNETE

Než si vytvoříte plán spaní a začnete pomáhat svému dítěti učit se spát, ujistěte
se, že jste na to všichni skutečně připravení. Až si váš potomek bude osvojovat
nové spací dovednosti, nebudete chtít mít žádné pochybnosti o tom, zda ho
náhodou něco nebolí, nemá nějaké starosti nebo se právě nepotýká s nějakým
vývojovým problémem, o který se musíte postarat nejdřív. Abychom vám za-
jistily hladkou plavbu od začátku až do konce, nabízíme vám nyní pár věcí ke
zvážení:
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● Neosvojilo si moje dítě právě teď nějakou novou dovednost nebo
nepodstupuje nějakou důležitou změnu?

Nepouštějte se do výuky spánku, pokud vaše dítě v posledních sedmi až deseti
dnech dosáhlo nějakého významného milníku ve vývoji nebo pokud se právě
přizpůsobuje nějaké zásadní životní změně.

Mezi vývojové milníky patří například otáčení, lezení, vytahování se do stoje,
chůze či prudký rozvoj řeči. Když vaše dítě některého z nich dosáhne, je to pro
ně jako výhra v loterii; bude bez sebe vzrušením a bude si chtít procvičovat
novou dovednost, takže se mu nebude chtít příliš spát – kromě toho může proží-
vat separační úzkost (více k tomuto tématu najdete v kapitolách č. 7, 8 a 9).
Počkejte, až se vzrušení a úzkost dítěte přes den sníží, a teprve pak se pusťte do
výuky spánku.
Důležité změny zahrnují nástup do školky, zvykání si na nové miminko doma,
stěhování, začátek nácviku chození na nočník, jiného pečovatele a další 
významné události, jež mají podstatný dopad na jeho život. Každá z těchto pře-
chodných fází hluboce postihuje emoce dítěte, takže je nejspíš nebudete chtít
přetěžovat a žádat po něm, aby zároveň zvládlo ještě další důležitou novou
dovednost, např. naučit se pořádně spát.

● Dovolí nám náš rozvrh, abychom se zhruba celý následující týden
soustředili na výuku spánku?

Ujistěte se, zda si vy i váš partner budete moci vyhradit sedm až deset dní na
to, že se budete koncentrovat na učení svého dítěte a nenecháte se rozptylovat
hektickým programem a povinnostmi.

Přestože se vaše dítě nejspíš naučí spát za méně než týden, bude pak potře-
bovat ještě trochu času na upevnění svých nových dovedností. Pro jeho
schopnost rychle se učit a méně plakat je zásadní, abyste se mohli plně věno-
vat snaze pomoci mu zvládnout umění dobrého spánku. Často říkáme, že
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● Jsme všichni zdraví?

Ujistěte se, zda je vaše dítě naprosto zdravé a neprořezává se mu zub.

Chronické prořezávání zubů, při němž zuby pronikají dásní, probíhá během
kojeneckého období a raného dětství prakticky neustále. Při akutním
prořezávání zoubků však bude dítě zažívat výrazně nepříjemné pocity. V této
době u něj můžete zaznamenat otok či zblednutí dásně, zvýšenou teplotu, čirou
rýmu nebo průjem či nezvykle rozmrzelé a podrážděné chování. Tohle není ta
pravá chvíle na to, abyste ho začali učit spát, protože bolest, kterou vaše dítě za-
kouší při prořezávání zubu, by mu mohla bránit v dobrém spánku.
Než začnete, možná se také budete chtít poradit se svým pediatrem, jenž může
zachytit jakékoli případné zdravotní potíže včetně refluxu, nebo s ním prodisku-
tovat potenciální vedlejší příznaky léků, které vaše dítě třeba užívá. Je důležité,
abyste se cítili zdraví rovněž vy a váš partner, protože jen tak budete mít
dostatek energie, abyste mohli během procesu výuky spánku podporovat své
dítě i jeden druhého.

● Váží moje dítě dost na to, aby prospalo noc při sníženém počtu kr-
mení nebo jeho úplném ukončení?

Promluvte si s pediatrem či laktační poradkyní – zejména pokud kojíte –
o správném rozvrhu krmení svého dítěte v závislosti na jeho věku a váze.

Pokud mělo vaše dítě nějaké potíže s přibýváním na váze, určitě si nechte od
lékaře poradit, jak máte naložit s krmením v noci. Většina dětských lékařů do-
poručuje úplně přestat s nočním krmením, teprve když dítě dosáhne 5 měsíců
a 7 kilogramů. Nicméně, jen co jsou vašemu dítěti 4 měsíce a váží přes 6 kilo-
gramů, můžete se bezpečně pustit do výuky správného spaní, pokud mu budete
i nadále nabízet „krmení ve spánku“ (více informací najdete na str. 59).
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mazlení a pohody. Kojící matky, které si zvykají na odstříkávání mléka, navíc
často zažívají dočasné snížení jeho tvorby, a kdyby zároveň pracovaly na
spánku svého dítěte, další stres byl mohl mít ještě negativnější dopad na laktaci.
Správná chvíle k zahájení výuky spánku nastane, až se emocionálně přizpů-
sobíte tomu, že trávíte se svým potomkem méně času (a on také), až sladíte
svůj rytmus s novým časovým rozvrhem i pracovními povinnostmi a nebudete
si dělat vůbec žádné starosti ohledně tvorby mléka.

VÁŠ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN SPANÍ

Nyní vám pomůžeme vytvořit individuální plán spaní pro vaše dítě, stejně jako
bychom to udělaly, kdybyste seděli u nás v ordinaci. Každé dítě je jiné, každá
rodina je jiná, a proto nemohou existovat ani dva naprosto stejné plány spaní.
Chceme vám pomoci určit, co přesně v případě vašeho konkrétního dítěte ne-
funguje, abychom věděly, jak vám usnadnit řešení těchto problémů. Čím bude
váš plán spaní specifičtější, tím bude snazší se jím řídit – a tím rychleji ab-
solvujete proces výuky spánku.
Existuje sedm hlavních „zlodějů spánku“ neboli důvodů, proč vaše dítě špatně
spí; možná mu v tom brání jeden z nich, kombinace několika, nebo pokud jste
měli opravdové „štěstí“, všech sedm.

ZLODĚJ SPÁNKU Č. 1: NEDŮSLEDNÁ PŘÍPRAVA PŘED SPANÍM

Většina rodičů ví, že večerní příprava je dobrý nápad, přesto
může být obtížné důsledně ji dodržovat – buď proto, že je před
spaním spousta práce, nebo má vaše dítě ještě tolik energie, že
je těžké je zpomalit. Předvídatelná uklidňovací příprava však
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práce na správném spaní je jako státnicový týden na vysoké; možná budete
muset dočasně pozastavit svůj život, ale až skončíte, čekají vás letní prázd-
niny! Mnozí rodiče se rozhodnou začít s výukou spaní, když je víkend, pro-
tože tehdy mají flexibilnější program a je pro ně snazší trávit se svým dítětem
čas přes den.

● Jak se pečovatel o naše dítě staví k tomu, že by mu měl pomoci naučit
se spát?

Jestliže se o vaše dítě pravidelně stará nějaký člověk či zařízení a budou se
podílet na jeho výuce spánku, ujistěte se, že tato osoba bude schopná dodržo-
vat plán přesně podle vašich požadavků.

Pomáháte-li svému dítěti se spaním a využíváte při tom nějakou metodu, za-
tímco další osoba, která o ně pečuje, dělá něco úplně jiného, vašeho potomka
může tato rozdílnost v přístupu zmást, až nakonec celá vaše tvrdá práce přijde
nazmar a vaše dítě bude plakat ještě usilovněji a déle. Sepište si podrobné in-
formace, zejména pokud jde o časový rozvrh, rutinní postup pro případ nočního
spánku i zdřímnutí přes den, a rady, jak reagovat na dítě v době, kdy se bude
učit spát. Pro první dny práce na spánku svého dítěte si naplánujte častý kon-
takt s osobou, jež se o ně bude starat, abyste jí pomohli vyřešit jakékoli pří-
padné zádrhele.

● Vrátila se maminka právě teď do práce nebo to má velmi brzy
v plánu?

Jestliže se maminka (či tatínek, je-li hlavním pečovatelem o dítě on) v před-
chozích dvou týdnech vrátila do práce nebo se k tomu v následujících dvou
týdnech chystá, tak s výukou spánku nezačínejte.

Budete mít totiž co dělat, abyste se přizpůsobili samotnému odloučení od dítěte;
čas trávený pohromadě během tohoto přechodného období by měl být plný 
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představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů potřebných k tomu, aby vaše
dítě dobře spalo.
Následuje několik důležitých složek správné večerní přípravy:

● Tělesná aktivita by měla předcházet ukládání ke spánku. Jestliže tatínek
rád vyhazuje miminko do vzduchu nebo vaše batole s oblibou pobíhá nahé po
obýváku, jen do toho! Zajistěte však, aby tyto činnosti probíhaly před
koupáním či večerní přípravou, kdy by se všechno mělo postupně zklidňovat.

● Večerní příprava by měla trvat 15 až 60 minut a před denním odpočinkem
10 až 15 minut. Délka ukládání ke spánku bude částečně záviset na věku dítěte;
pětiměsíčnímu miminku bude stačit, když ocucá pár stránek leporela, zatímco
osmnáctiměsíční batole si vychutná alespoň jednu celou pohádku.

● Věnujte se večerní přípravě v téže místnosti, kde bude dítě spát. Je důležité,
aby vaše dítě strávilo v tomto
prostoru určitý čas společně
s vámi, cítilo se příjemně a uvol-
něně – přechod ke spánku pak
bude probíhat hladce. Jestliže dítě
vykoupete, pomůžete mu převléct
se do pyžamka v jeho pokoji,
a pak se s ním vrátíte do jiné části
domu k dalšímu hraní či aktivitě,
promeškáte tak tu správnou chvíli,
kdy by se mohlo začít uklidňovat
a s velkou pravděpodobností
zjistíte, že nabralo „druhý dech“.

● Dělejte každý večer nebo před
spaním přes den zhruba tytéž
věci v tomtéž pořadí. Dítěti to
pomůže vytvořit si podněty

ke spánku, takže se časem bude cítit ospalé pouze díky tomu, že bude ab-
solvovat tentýž rutinní postup. Uklidňovací činnosti mohou zahrnovat:

koupel

masáž

ztlumení světel

tichou hudbu

výměnu plenky a převlečení do pyžama

kojení, láhev nebo hrneček mléka

knížku či písničku (nebo několik)

tiché hraní na podlaze (bez hraček, které vydávají zvuky či blikají)

u starších dětí povídání o společně stráveném dni

Určitě to chápete. Užívejte si a buďte kreativní; jenom se nezapomeňte krotit.
Jakmile si zavedete pevný rutinní postup, pak by měl být kdokoli – osoba na-
jatá na hlídání, prarodiče, jiná rodina – schopný udělat přesně totéž co vy, aby
uložil vaše dítě ke spánku, a dočkat se stejných výsledků. Maminka a tatínek
si budou moci svobodně vyrazit a strávit večer ve městě. Jen si to představte!
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PRO PRACUJÍCÍ

RODIČE

Chcete-li svému dítěti usnadnit pře-

chod ke spánku, snažte se přijít

domů dostatečně včas, abyste se

mohli účastnit celé jeho večerní

přípravy a nenarušili tento proces

tím, že byste přišli v době, kdy už

bude probíhat. Jestliže dorazíte

později a ono se už bude tiše krmit

ve svém pokoji, pohled na vás je

rozruší a bude se mu pak mnohem

hůř usínat.

VEČERNÍ PŘÍPRAVA PRO DĚTI, 

KTERÉ UŽ MLUVÍ

Máte-li doma dítě, jež už mluví, určitě zahrňte do večerní přípravy vše, oč by vás mohlo požádat,

jakmile se budete snažit odejít z pokoje, např. další pití nebo ještě jednu výpravu na nočník.

Vyřídíte-li tyto žádosti ještě před odchodem z místnosti, budete se moci vyhnout smlouvání při

zhasínání světel – a budete klidní, že jste se postarali o všechny jeho potřeby.

Během ukládání ke spánku byste také měli poskytnout dítěti řadu možností volby – např. dovolit

mu, aby si vybralo, jaké pyžamo si chce obléct a které knížky si bude číst. Tímto způsobem pak

bude s větší pravděpodobností spolupracovat, až nastane čas doopravdy si lehnout a ono už

nebude moci rozhodovat.

detsky spanek:Detsky spanek v otazkach a odpovedich  8/30/11  10:59 AM  Stránka 36



a ony začnou plakat, volat vás nebo za vámi přijdou až do postele, abyste jim
pomohli. Potřebují totiž, abyste jim znovu vytvořili tytéž podmínky, jaké měly
k dispozici, když poprvé usínaly, aby mohly usnout znovu. Což vy velice hor-
livě uděláte!
Zkuste si to představit z pohledu svého dítěte. Dejme tomu, že usne v teple
a pohodlí vaší náruče, přičemž se krmí z prsu nebo z láhve. Vy se s ním pak
po špičkách vydáte k postýlce, jemně je do ní položíte a odejdete. Když si ale
vaše malé o něco později poprvé zkontroluje situaci, zničehonic si uvědomí:
„Ach, ne! Když jsem usnulo, byla tu maminka (nebo tatínek) a taky
mlíčko… kde je maminka teď? Kde je moje mlíčko? Pomoc! Pojďte sem
někdo a udělejte všechny ty věci znovu, abych mohlo zase usnout!“ Bylo by
to, jako by vás přepadla dřímota u televize na gauči, a pak jste se probudili
v posteli, aniž byste měli tušení, jak jste se tam vlastně dostali. Také byste
byli trochu vylekaní!
Věřte tomu nebo ne, ale problém netkví v tom, že se vaše dítě probouzí. Všichni
se v průběhu noci částečně probíráme
ze spánku, abychom zhodnotili okolní
prostředí. Jestliže se vaše dítě
probouzí úplně, je to proto, že se ne-
dokáže znovu uspat, jelikož se
neuspává samo hned navečer, když
jde do postýlky. Jiné děti, které se sice
uspávají samy, ale během noci se
probouzejí, si obvykle utvoří odlišné
asociace spojené s opětovným
 usnutím (například, že je někdo při-
jde nakrmit či ukonejšit).

39Jak vytvořit individuální plán spaní dítěte38 Dětský spánek v otázkách a odpovědích

Najděte si ve svém plánu spaní část nazvanou „Přehled večerní přípravy“
nebo si vezměte tužku a papír. Rozhodněte se, co byste každý večer rádi dělali
během ukládání ke spánku a v jakém pořadí. 

ZLODĚJ SPÁNKU Č. 2: 

VAŠE DÍTĚ VÁS POTŘEBUJE K TOMU, ABY USNULO

Houpat, krmit či chovat své dítě, když usíná, je ta nejpřirozenější
věc na světě. Tak proč mu to nepomůže k tomu, aby pak spalo
dál až do rána? Některé děti dokážou usnout při krmení z prsu či
láhve – nebo při pohybu – a pak se nechají bez obtíží přesunout

do postýlky a prospí celou noc. I část starších dětí je schopná usnout
s maminkou nebo tatínkem vedle sebe v posteli, aniž by se pak v noci budily.
V těchto případech spaní nepředstavuje žádný problém – a pokud to popisuje
vaši situaci, pak rozhodně pokračujte v tom, co děláte, a nelamte si hlavu s žád-
nými změnami. Mnoho jiných dětí usínajících s toutéž pomocí se však
v průběhu noci opakovaně budí a tato vyrušení jsou alespoň zčásti způsobena
jejich závislostí na určitých podmínkách nebo činnostech neboli tzv.
spánkových asociacích.
Spánková asociace je cokoli, co si vaše dítě spojuje s usínáním – např. náruč,
která ho chová; houpání nebo natřásání; sání dudlíku, prsu, láhve či hrníčku
s hubičkou; nebo rodič ležící vedle. V průběhu noci se váš potomek opakovaně
ocitá ve fázi lehčího spánku, aby si zkontroloval okolní prostředí. V těchto
chvílích nazývaných „částečné probuzení“ není ještě zcela při vědomí –
a pokud se od okamžiku, kdy poprvé usnul, nic významně nezměnilo,
jednoduše se opět vrátí k hlubšímu spánku. Pro mnohé děti je však jakákoli
změna jako vyvěšení červeného praporku. Jejich mozek signalizuje „krizi“

VŠECHNY DĚTI SE

V NOCI BUDÍ

Každé dítě se třikrát až pětkrát za

noc částečně probudí. Děti, které

potřebují pomoci znovu usnout, se

pokaždé probudí úplně, začnou vy-

děšeně plakat nebo se objeví u vaší

postele; ty, které se naučily opětovně

uspat samy, se naopak neprobudí

úplně ani jednou. Umět usnout je

naučená dovednost. Některé děti si ji

osvojí poměrně snadno, pro jiné to je

obtížnější.
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v okamžiku usínání vašeho dítěte. Neznamená to, že je v době ukládání
ke spánku nesmíte krmit, houpat nebo s ním ležet v posteli; zkrátka a dobře
mu pouze nemůžete dovolit, aby při tom usnulo. Teď si nejspíš říkáte: „A jak
to mám krucinál udělat?“ Je to děsivá představa, my víme. Nebojte se, všechny
podrobnosti probereme ve třetí kapitole nazvané „Spánek krok za krokem“.

Zapište si do svého plánu spaní asociace, které má vaše dítě spojené
s usínáním a s tím, že vydrží spát celou noc. Jsou to návyky, jež vám pomůžeme
změnit, jelikož významně přispívají k jeho probouzení.

ZLODĚJ SPÁNKU Č. 3: ŠPATNÉ PROSTŘEDÍ NA SPANÍ

Prostředí kolem vašeho dítěte má velkou důležitost pro jeho
schopnost dobře spát. Vaše malé potřebuje být chráněno před
rušivými vlivy, které mu mohou bránit v tom, aby se ukonejšilo
ke spánku a pak spalo hluboce a patřičně dlouho v noci i přes

den. Mějte při čtení po ruce svůj plán spaní, abyste si mohli zaznamenat změny,
jež byste rádi uskutečnili.

Co je v postýlce nebo v posteli?

Ačkoli pokoj vašeho dítěte by měl být místem, kde se váš potomek cítí pří-
jemně a kde si může hrát, jeho postýlka nebo postel (a její bezprostřední okolí)
by se měly týkat pouze spánku. (Jestliže spíte společně, podívejte se na 
str. 125). Cokoli v postýlce či posteli vašeho dítěte nebo kolem ní, co 
nepřispívá ke spánku či představuje potenciální bezpečnostní riziko, by tudíž
mělo jít pryč. Mezi tyto předměty patří:

41Jak vytvořit individuální plán spaní dítěte

K typickým spánkovým asociacím patří:

sání prsu, láhve či dudlíku

pití z hrnečku s hubičkou

natřásání, nošení či houpání

ležení v posteli s další osobou

přehrávání hudby

pozorování akvária či jiných hraček se zvukovými či světelnými podněty

kojení či krmení z láhve během noci (v případě dítěte, jež dosud není

dost staré na to, aby vydrželo přes noc bez jídla)

Děti starší čtyř měsíců se dokážou ukonejšit ke spánku samy. Existuje mnoho
různých způsobů, kterými se mohou uklidnit; tyto schopnosti se skrývají i ve
vašem dítěti a čekají jen na to, až je vaše malé objeví. Mohou zahrnovat:

cucání palce nebo ručičky

jemné otáčení hlavou ze strany na stranu

rytmické kopání či pohyby rukama

držení dečky nebo plyšového zvířátka

nalezení pohodlné polohy, jež dítěti nejvíce vyhovuje

zpívání či povídání

přitisknutí hlavičky k horní pelesti postýlky kvůli příjemnému pocitu

natáčení vlásků na prst

Všechny asociace nejsou špatné; důležité je však to, aby si je vaše dítě dokázalo
znovu vytvořit samo. Takže pokud si dovede strčit dudlík zpátky do pusy
(důsledně pokaždé) nebo sáhnout po hračce, kterou drželo, když usínalo, pak
je může klidně používat i nadále.
Nyní musíte zajistit, aby po celou noc panovaly podmínky, jež byly přítomné
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● akvária, hudební skříňky či
hrací panely, které jsou rušivé
a stimulující

● ochranné mantinely do pos-
týlky, jakmile se vaše dítě začne
vytahovat do stoje a mohlo by
přelézt přes okraj

● velké deky či polštáře, jež jsou
pro miminka do jednoho roku
nebezpečné a batolatům či před-
školákům se v noci obtížně up-
ravují do správné polohy (pokud
však vaše dítě spí ve velké
posteli, budete chtít používat
obojí)

● plyšová zvířátka, knížky nebo
hračky, pokud si ovšem vaše dítě nevytvořilo silné pouto k nějakému konkrét-
nímu zvířátku, které je pro ně bezpečné (nemá žádné části, jež lze utrhnout)

● stoličky či jiné předměty, o něž vaše dítě může zakopnout, pokud spí ve
velké posteli

Světlo a tma

Použijeme-li stupnici od 1 do 10, přičemž 10 označuje tmu, pokoj vašeho
dítěte by se měl ráno a při zdřímnutí přes den pohybovat na 8 až 9. Toho
dosáhnete pomocí žaluzií nebo dočasně přitlučené těžké deky či plakátového
kartonu. Až se vaše dítě bude učit dobře spát, budete mu k tomu chtít vytvořit
optimální prostředí, a kdyby bylo v místnosti příliš světla, mohlo by si
pomyslet: „Někde tam venku probíhá mejdan, a mě nepozvali. Pojďte mě
vzít z postele, lidi, ať se ho můžu taky zúčastnit!“
Je-li vaše dítě dost staré na to, aby v noci projevovalo strach, což je mezi
dvěma a půl až čtyřmi lety běžné, může ho uklidnit tlumené stropní světlo
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ZKONTROLUJTE

TEPLOTU V DĚTSKÉM

POKOJI 

Pro bezpečí a pohodlí vašeho dítěte by

se teplota v jeho pokoji měla pohybovat

mezi 20–22 °C. Toto teplotní rozmezí

ho pomůže ochránit před rizikem syn-

dromu náhlého úmrtí kojenců a postará

se, aby se neprobudilo přehřáté. Někdy

vám prstíčky dítěte mohou připadat na

dotek studené, ale dokud má teplý

zátylek, je vše v pořádku.
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