
Je běžné, že se kojící maminka zeptá,
kde je nejvyšší hranice věku kojení
dítěte. Laktační liga, stejně jako WHO
(Světová zdravotnická organizace)
podporuje plné kojení do 6 měsíců
a poté doporučuje pokračovat v koje-
ní s postupným zaváděním příkrmů do
alespoň dvou let věku dítěte i déle.
V České republice je dětí alespoň čás-
tečně kojených v 6 měsících kolem
40%, každým dalším měsícem toto
číslo klesá a dochází k nepřirozenému,
často násilnému odstavení dítěte od
kojení bez ohledu na přirozený vývoj
situace. Někdy bohužel negativně
“zasáhnou” i zdravotníci tvrzením, že
“v roce už nemá mateřské mléko žád-
nou cenu”, “dítě kojené dlouhodobě
bude chorobně závislé na matce”, či
pokud se chce matka léčit s nějakým
onemocněním “může dát lékař účinný
lék, až když matka přestane kojit”
atd. To však není pravda. Je v pořád-
ku, že se vyrábějí a propagují umělá
mléka pro děti od 3 let výše a mateř-
ské mléko se v tomto věku považuje
za méněcenné? Mateřské mléko má
obrovskou hodnotu i u dětí starších,
v batolecím a předškolním věku. Právě
protektivní vliv vůči různým onemoc-
něním se zvyšuje a zvýrazňuje při
dlouhodobé kojení (např. snížení rizi-
ka diabetu 1. a 2. typu u dětí je vyšší
při dlouhodobém kojení). Kojené dítě
má mnohem lepší podmínky během
infekčního onemocnění - zůstává spíše

hydratované než dítě nekojené, při
vážných střevních onemocnění se
rychleji uzdravuje. S mateřským mlé-
kem dostává vitamíny, minerály, imu-
nitně aktivní látky a další cenné slož-
ky. Kojení je i pro starší dítě důležité
pro rozvoj a udržení vztahové vazby,
pro dítě představuje uvolnění, uspo-
kojení, tlumí stres a bolest, uspává,
přesto však pozitivně stimuluje rozvoj
mozku.

Poslední dobou se setkávám
i s maminkami, které kojí déle než dva
roky. Jedná se o výstřednost či chová-
ní, které označuje nepoučená společ-
nost za nenormální? Nebo je naopak
nepřirozené kojit dítě jen půl roku?
Celosvětový průměr odstavení
dítěte se uvádí 4,2 roku, těžko se
dá odhadnout, zda je to to reálné
číslo, protože v západních zemích je
vysoký počet dětí, které byly kojené
velmi krátce nebo vůbec a to poněkud
narušuje předpokládané odhady.

Na maximální celkovou délku kojení
se můžeme podívat i očima biologa.
Pokud se soustředíme na přírodní
národy a národy mimo západní svět,
je běžné, že jsou zde děti kojené ales-
poň tři až čtyři roky (ale to pouze ve
společnostech, kde není přístup
k umělému mléku). Je to v prostředí,
kde je umožněno dítěti “samoodsta-
vení”, bez zákazů či traumat s násil-
ným odstavením spojenými. Možností,
jak se dozvědět více informací, je hle-
dat podobnosti ve světě zvířat,
u savců a to hlavně u primátů a našich
nejbližších příbuzných vyšších primátů
(jmenovitě do čeledi Hominidae - kam
patří orangutani, šimpanzi, gorily
a překvapivě i my, lidé). Primáti kojí
svá mláďata déle než 65 milionů let,
za tuto dobu se mléčná žláza, tvorba
mléka i složení mateřského mléka
dokonale přizpůsobila všem potře-
bám mláděte. Je tedy možné stanovit
proměnné a korelovat je s délkou
kojení u člověka. Předpokládáme
totiž, že doba, kdy se mláďata primá-
tů odstavují  bude v ideálních pod-
mínkách odpovídat přirozené době
odstavu u lidí, vzhledem k naší úzké
biologické příbuznosti. Doba odstave-
ní se dá vztáhnout k různým faktorům
a porovnat tak primáty s lidmi. Přístu-
pů je několik od velmi hrubých odha-
dů, až po nejvíce pravděpodobné.

Jeden z méně přesných faktorů je
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Kdy docház í  k  př i rozenému
o d s t a v e n í  o d  ko j e n í ?


