
 

Výbavička pro miminko 
(podle www.donnadicasa-blog.com) 

 

Cestování a první přesuny 

autosedačka (vajíčko do 9 nebo 13 kg) 
Ideálně součástí kočárku (trojkombinace korba, sporťák, 
autosedačka), dobrá značka je Maxi Cosi, Romer, pro starší 
dítě jsme dokupovali Cybex. 

nákrčník nebo jiná opora hlavičky pro novorozence 
Někdy je součástí vajíčka, jindy je třeba dokoupit. Vhodné 
určitě při delších cestách. 

zavinovačka do autosedačky 
Měli jsme Emitex, hodí se i do kočárku na jaro místo fusaku 
(který se kupuje do kočárku na zimu). 

kočárek 

Krásné, ale poměrně drahé, kočárky vyrábí STOKKE nebo 
Bugaboo. My máme Jané muum a jsme spokojení. Někdo 
nedá dopustit na Quinny, Inglesina, Mammas&Papas nebo 
TFK. 

fusak/deku do kočárku 
Nejlépe je kupovat s kočárkem od stejné značky - využijete 
ale jen na zimu. Malá (narozená v březnu) jezdila v 
zavinovačce Elimex + deka + někdy peřinka z Gadea. 

šátek nebo nosítko  

Protože nošení je boží! Pro úplně malinký miminka je 
nejlepší šátek (značky Šanami, Dydimos, Hoppendiz). My 
jsme po Šanami měli ještě elastické Babylonia a to je 
příjemné jako tričko. Později je možná praktičtější nosítko - 
dobré značky: Manduca, Tula (tyhle dvě máme - do hor je 
nosíme ještě teď), Kibi, Noiga. Většinu nosítek a šátků lze 
zdarma vyzkoušet na branakdetem.cz, kde i poradí. 
Vžádném případě nekupovat nic, kde se dítě nosí čelem 
ven a visí mu dolů nožičky (např. Chicoo). Pěkně z bříška na 
bříško ;-) 

cestovní postýlka 
Hodí se ji mít, ale ve většině hotelů vám postýlku pro 
miminko připraví. 

Hračky 

ergonomicky tvarovaná chrastítka a hračky 
Cokoli s černou a bílou (jiné barvy po narození nevidí), dále 
výrazné barvy, stimulující hračky (různé materiály, 
povrchy, zvuky, tvary). 

hrací deka se zavěšenými hračkami 
Super věc! Dítě se baví… a rodič si může dát alespoň na 
chvilku "nohy nahoru". 

kolotoč nad postýlku   

Krmení 

3 lahvičky se savičkami (0+, 3+), příp. příslušenství Kupovali jsme značku Avent, různé velikosti. 

velká injekční stříkačka 
Novorozence je vhodné krmit z malíčku, nebo stříkačkou - 
v případě, že není dostatek mateřského mléka a musí se 
dokrmovat. 

kojící polštář Velice užitečná věc. 

odsávačka mateřského mléka + skladovací kelímky 

V případě nadbytku mléka nebo delší nepřítomnosti 
maminky lze odstříkat. Já jsem měla manuální od Avent a 
byla jsem spokojená. Navíc ze skladovacích kelímků na 
mléko se později i dobře krmí, jídlo se v nich dá zmrazit 
atd. 



kloboučky 
Někdo používá v prvních dnech kojení na ochranu 
bradavek. 

3 mateřské podprsenky Podprsenka s odepínáním vpředu. 

vložky do podprsenky   

bryndáky/slintáčky Hodí se neustále.  

jídelní židlička 
Později - dobrá je se sklapovacími zády, když dítě ještě 
nesedí (případně lehátko) - my máme Chicco Polly 2v1 a 
jsme spokojení. 

Koupání a hygiena 

vanička 
Máme z Ikeji - na malé dítě super, ale dlouho nevydrží. 
Velké vany se zase malé děti bojí. Super pro úplný 
mrňousky je prý i koupací kbelík. 

3 velké plenkové osušky/klasické osušky Plenkové osušky určitě využijete i jinak. 

mýdlo 
Zpočátku mýdlem velmi šetřit, nebo nepoužívat vůbec. My 
jsme měli Johnsons & Johnsons (vše v 1 - taková velká 
žlutá nádoba) a spokojenost. 

olejíček do koupele 
Nepoužívali jsme, ale někdo dává, aby děti lépe spaly. My 
jsme měli od Johnsons pěnu do koupele na dobrý spánek. 
Určitě však doporučuji až později. 

olej k ošetření kůže 
Johnsons (dobré je zůstat u jedné značky, nekombinovat, 
určitě fajn je třeba i SebaMed a další). 

mast nebo pleťové mléko Mám, ale vždy jsme si vystačili s olejem. Olej na všechno! 

60% líh k ošetření pupíku 
Prvních pár dnů se tím natírá pupík - než odpadne zbytek 
pupeční šňůry. 

vatové tyčinky, vata Na cokoli - i třeba na hygienu u těch malých. 

teploměr do vody 
Abychom je neuvařily! Nebo naopak :-) Dobrý teploměr 
rovnou ukazuje, jestli je voda správně teplá. 

nůžky na nehty S kulatou špičkou koupíte třeba v drogerii DM. 

kartáček na vlasy   

žínky Čím jemnější, tím lepší. 

kousátka ve tvaru kartáčků na zuby, zubní žínky 
Někdo začíná s hygienou dutiny ústní už u malých 
miminek. Děti si tak lépe zvyknou na pozdější čištění. Jinak 
zuby by se měly čistit od prvního zoubku. 

Spinkání 

dětskou postýlku s vhodnou matrací 

My jsme měli klasiku z Ikeji. Ale kdybych mohla volit znovu, 
víc bych přemýšlela nad výškou postýlky. Dítě z postele a 
do postele prý zvedneme a položíme skoro 200x za den. 
Hodí se, když lze snížit polohu matrace, až dítě stojí.  

mantinel okolo postýlky Děti strkají nožičky mezi šprušle. 

zavinovačka 

Moc pěkné rychlo-zavinovačky dělají v GADEO (ale i 
peřinky, kojící polštáře, mantinely, atd.) Moc se mi líbily i 
některé výrobky z Fler.cz. Pro úplně malý miminka bych šla 
do klasiky (např. zavinovačka Honzík), nebo Swaddle Me, 
na kterou jsou dobré ohlasy, ale dozvěděla jsem se o ní 
pozdě, takže nemám zkušenosti - pěkná knížka je 
"Nejšťastnější miminko v okolí", kde se píše o důležitosti 
zavinování. 

peřinka 

Ze začátku se miminko zavinuje, později jsme měli 
spacáček (volné ruce, na zip) a peřinu a polštář jsme začali 
používat až asi po roce. Lehkou přikrývku je ale vhodné mít 
doma určitě. 



 

povlečení a prostěradla Prostěradel hodně :-) 

savá podložka pod prostěradlo  
Používá se i na přebalovací pult apod. V Ikeji lze koupit i 
praktickou pogumovanou podložku. 

spací vak Používali jsme později, když už nechtěla být v zavinovačce. 

2 dudlíky (0+, 3+) s krabičkou 

Pokud se rozhodnete dávat dudlík, je třeba se dívat na 
velikost a pro malé miminko vzít 0+ nebo 3+. Jinak dudlík 
se nedoporučuje dávat hned úplně malým novorozencům 
(kvůli kojení). 

chůvička a monitor dechu 
Chůvičku máme Avent. Monitor dechu je nákladnější a lze 
vypůjčit v porodnicích. 

dečky Dek nikdy není dost. 

síťka proti hmyzu na postýlku 
V létě se vyplatí - nebo mít na oknech takový síťky proti 
hmyzu. Hodí se mít síťku i na kočárek. 

Oblečení 

8 bodíček (dlouhý/krátký rukáv, na léto i bez 
rukávů) 

Rada zní - obléct dítě (z hlediska vrstev) tak, jako bychom 
oblékali sebe. Základ je body (dlouhej/krátkej rukáv), na to 
nějaký tepláčky (pro malé děti lépe s uzavřenými špičkami, 
nebo punčošky, pokud bez špiček, tak ponožky) nebo celé 
dupačky (na ramínka/krátký rukáv/dlouhý rukáv).  A na to 
nějakou mikinu a ven v případě zimy třeba teplejší 
kombinézu. Prostě podle počasí. Vše ideálně bavlna, jemné 
na dotek. 

8 dupaček (dlouhý/krátký rukáv/ramínka) 
Počty jsou jen orientační:-) Kupujeme spíš velikosti od 56. 
Velikosti 50 jsou dost malinký, dítě z toho hned vyroste. 

4 tepláčky (uzavřené/otevřené špičky)   

ponožky a punčošky   

2 látkové botičky 
Spíš, aby jim nebyla zima a pro parádu. Jinak malým 
miminkům se nedoporučuje ani tohle - nejlíp co nejdýl na 
boso (v ponožkách). 

2 svetříky nebo mikiny Zapínání nejlíp vpředu. 

kombinéza (bundička/teplý kalhoty na ven) Hodila se mi v zimě. Tuhé džíny malým dětem nekupovat. 

4 trička 
Trička pro malé miminko se mi neosvěčila - fouká na záda. 
I když v létě je to asi jedno. Lepší bodýčko a na to třeba 
triko s dlouhým rukávem. 

kraťásky 
Na léto bych nějaké kopila - dávala bych třeba přes krátké 
body. Ale když je vedro, tak jsou stejně jen v body. 

klobouček/čepička Něco na průvan a proti slunci (kšilt) 

3 rukavičky 
Když jsou malí, škrábou se na obličeji. Rozhodně koupit 
několik párů.  

Přebalování a lékárna 

20 ks látkových plen Hodí se na všechno a všude. 

přebalovací podložku nebo přebalovací pult Máme z Ikeji, jsme spokojení. 

jednorázové podložky pro přebalování 
V drogerii Rossman prodávají Lineo - prošívané. Ty jsou 
podle mě lepší než neprošívané - snadno se rozžmolkují 
uvnitř (např. Babylove z DM). 

pleny 

Používáme klasicky Pampers, určitě ekologičtější a levnější 
jsou látkovky. V jejich případě mě ale odradilo to, že bych 
musela hodně prát. Pokud to někomu ale vyhovuje - nechť 
určitě vyzkouší. Je to i levnější. 



koš na pleny, náplně 
Ačkoli to zní jako luxus, rozhodně nepromrhaná investice - 
my máme Tommee Tippee. 

vlhčené ubrousky Zamilovala jsem se do jemňounkých ubrousků od Nivea. 

krém k ošetření opruzenin Bepanhen - hodí se na všechno. 

odsávačka hlenů (na vysavač) 
Když se děti neumí vysmrkat, mohou z toho dostat i zánět 
středního ucha (zažili jsme). Tohle je rychlý, efektivní a 
překvapivě šetrný řešení při rýmě malých dětí. 

dětský teploměr 
Nejlepší je digitální, co se s ním jen namíří na hlavu a hned 
člověk zní teplotu. Ale na začátku jsme měli i dětský 
teploměr do zadečku. 

čaj pro kojící matky Leros (třeba DM),  Gravimilk 

Espumizan nebo Baby calm 
Na prdíky, dle doporučení lékaře i probiotika. Vyzkoušeli 
jsme i krém na bříško Pupík. 

další vybavení lékárny dle doporučení lékaře 

Průběžně budete dokupovat např. čípky nebo sirupy proti 
horečce a bolesti, krém na rostoucí zoubky, čaje, kapičky 
při rýmě, velmi šetrný opalovací krém apod. Vše 
doporučuji konzultovat s lékařem. 

 

Poznámky: 



 

 

Výbavička do porodnice 
(podle www.donnadicasa-blog.com) 

 

doklady a oddací list   

těhotenský průkaz   

peníze (hotovost)   

mobil s nabíječkou   

kontakt na dětského lékaře   

vyplněný list o jménu dítěte   

taška na věci   

župan   

omyvatelné přezůvky Aby bylo možné s nimi jít třeba i do sprchy. 

nafukovací kruh Někdo na něm v případně poranění sedí. 

osobní hygiena, jelení lůj   

2 ručníky, žínka   

neperlivou vodu na pití   

energetické bonbony Někdo je užívá při porodu. 

2 mateřské podprsenky   

vložky do podprsenky   

mast na bradavky a opruzeniny Bepanthen 

kalhotky na jedno použití  Síťové kalhotky z lékárny.  

porodnické vložky Speciální druh vložek, který je možné koupit z lékárny. 

spodní prádlo a oblečení na odchod z 
porodnice pro maminku 

  

teplé ponožky   

noční košile s rozepínáním vpředu Kvůli kojení 

plenky na tři dny Přibližně 30 (včetně rezervy) 

4 klasické pleny   

oblečení pro dítě 
Některé porodnice poskytují dětem oblečení. Jiné nikoli. Je 
třeba se informovat. 

zavinovačka 
To samé, jako s oblečením - na odchod ale samozřejmě bude 
potřeba vlastní. 

deka pro miminko   

autosedačka Přiveze se při odvozu z porodnice. 

vlhčené ubrousky  Aspoň jeden balík. 

olej pro ošetření pokožky dítěte Nám doporučovali v porodnici i klasické sádlo. 

vatové tyčinky, vatičky   

kartáček na vlásky   

papírové kapesníčky   

dudlík 
Lze mít s sebou, nicméně nedoporučuje se podávat úplně 
malým novorozencům.  

toaletní papír   



 

Poznámky: 

 


