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Praktický průvodce výběrem šátku na nošení dětí

Daniela Šmolíková
Již více než 10 let pomáhám ženám projít leckdy náročnými

začátky po porodu, tak aby dokázaly rychle navázat spojení se svou

mateřskou intuicí, porozuměly potřebám miminka, začaly si

mateřství užívat plnými doušky a získaly zároveň i prostor pro sebe.

Jsem expertka na nošení dětí, průvodkyně mateřstvím a

rodičovstvím, první česká certifikovaná lektorka nošení dětí

německých škol Die Trageschule a DIDYMOS a spolu s mým

manželem jsme výhradními dovozci šátků DIDYMOS do České

republiky a na Slovensko.

Tento eBook je logickým vyústěním Vašich častých dotazů, se

kterými se na mě obracíte. Těší mne, že jste se rozhodli nosit své

děťátko a že jste si mě vybrali jako svou průvodkyni na této

dobrodružné a láskyplné cestě.

Cílem tohoto eBooku je nabídnout Vám uceleného průvodce, který

Vás krok za krokem provede na první pohled možná složitým

procesem výběru toho pravého šátku pro Vás. Šátku, který Vám

bude věrně sloužit po celou dobu nosícího období a přinese Vám

mnoho společné radosti a zážitků.

Připraveni? Výborně, začínáme .
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Naše cesta za šátky DIDYMOS
Jsme šťastná čtyřčlenná rodina s veselými a spokojenými dětmi, které nám rostou před očima,

dělají nám radost a jsou nám každý den i velkou inspirací. S dětmi do našeho života vstoupilo

požehnání. Nošením jsme je rozhodně nerozmazlili ani z nich neudělali nesamostatné jedince, ba

přímo naopak. Oba jsou zvídaví a baží po světě a samostatnosti. Nám s manželem nošení v šátku

umožnilo stát se trpělivými rodiči, kteří se z nové životní role nezbláznili a zvládli při tom přirozeně

skloubit profesní i osobní život s tím nejdůležitějším – s péči o naše děti. Zkrátka dát jim i sobě to,

co skutečně všichni potřebujeme:

Vzájemnou blízkost, pozornost a lásku. Vzájemnou důvěru.

Ale než jsme se dostali do tohoto bodu, museli jsme i my ujít dlouhou cestu. I my jsme si při

narození prvního syna Martina v roce 2004 prošli zcela bezdůvodnou a škodlivou

několikahodinovou separací v porodnici, nulovým respektem zdravotníků k našim rodičovským

kompetencím, absolutní nepodporou kojení a fyzického kontaktu s dítětem. Manžel to zvládal

„po chlapsku“, z ničeho a nikoho si nic nedělal, nenechal se rozhodit a pokračoval v tom, co uměl.

Ale moje porodem a šestinedělím rozházené hormony zrovna dvakrát k mé psychické pohodě

nepřispívaly a vrhly mě do pocitu naprosté neschopnosti postarat se o dítě. A když se večery

a noci stávaly čím dál delšími a plačtivějšími a my jsme je na střídačku trávili skákáním na

gymnastickém míči nebo chozením po bytě s Martínkem v náručí a ráno jsme byli čím dál

unavenější, měla jsem často pocit, že určitě zešílím. Že to prostě nedám! Zdálo se to jako takový

špatný sen, ze kterého se nejde probudit. Dělali jsme, co jsme mohli, aby byl Martínek spokojený,

ale pořád to nebylo

DOST!

Odmítali jsme se smířit s tím, že „miminka prostě občas pláčou“ a že to „po třech měsících samo

pomine“. Přece musí existovat něco, co Martínkovi i nám pomůže hned teď.
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Pokud Vám při čtení tohoto eBooku

zůstane cokoliv nejasné nebo pokud

byste se potřebovali zeptat ještě na

něco dalšího, napište mi prosím na

daniela@danielasmolikova.cz nebo

rovnou zavolejte na 774 420 240.

Budu ráda i za Vaše zpětné vazby

a případné připomínky k tomuto

eBooku. Zajímá mě, jestli Vám eBook

pomohl, i jestli v něm ještě něco

postrádáte.

mailto:daniela@danielasmolikova.cz
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Měli jsme v plánu pořídit hned po porodu šátek, ale pro samé nervy

nebyl čas ani zajít do obchodu nebo zapnout počítač a objednat ho.

Ale když sil ubývalo a ruce zemdlévaly, konečně jsem byla donucena

vzpomenout si na své nejlepší životní rozhodnutí a rozhodla se

jednat.

Šátek??? ŠÁTEK!

Se šátkem se nám do domu pomalu navrátil klid. Po pár dnech téměř

nepřetržitého nošení se Martínek začal zklidňovat, čas proplakaný

po večerech se zkracoval a my si na sebe začali zvykat.

Konečně jsem skutečně vnímala jeho signály a dokázala na ně

adekvátně reagovat. Byl tak blízko na mém těle, nádherně voněl a já

cítila každé hnutí jeho mysli. Konečně jsem se cítila jako kompetentní

matka. Matka, která ví, jak pomoci svému dítěti od bolesti bříška

nebo čehokoliv jiného. Šátek byl jednoznačně zázrak a v našem novém

životě s dítětem doslova

přelomový okamžik.

Martínek se nosil tak rád! Tulil se ke mně i k manželovi, všichni tři

jsme si nošení neskutečně užívali. Vše se dalo zvládnout najednou

úplně jinak. V klidu, bez stresu, s přehledem, volnýma rukama na

cokoliv, co jsme měli v tu dobu chuť dělat. Ať už třeba pracovat,

surfovat na internetu, číst nějakou parádní knížku, jezdit na výlety

nebo prostě jen tak být a odpočívat.

Manžel si pochvaloval, že díky šátku ví, že i on – chlap bez možnosti

kojení –, dokáže kdykoliv uklidnit a dokonce uspat své dítě. I jemu

tenhle pocit dodával hodně radosti a sebedůvěry.

Kluci spolu fungovali naprosto dokonale a já tak měla občas pár

minut fakt jen pro sebe a třeba i chvilku klidné koupele.

DIDYMOS

Se šátky DIDYMOS jsme se poprvé setkali v roce 2005 a zůstali

jsme v naprostém úžasu z jejich pohodlnosti a kvality. Po půl roce

hledání pohodlného šátku a vyzkoušení všech u nás i jinde tehdy

dostupných možností, tak k nezapomenutelnému blízkému kontaktu

se synem přibyl i pocit velké radosti z pěti metrů látky. Bylo to jako

nebe a dudy.
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Z naší vášně se brzy stalo naše poslání. Rozhodli jsme přispět

k tomu, aby i u nás bylo více relevantních informací o nošení dětí

a více dětí si tak našlo své místo u maminky a u tatínka na těle.

V květnu 2005 jsme začali šátky DIDYMOS oficiálně dovážet do

České republiky.

Každou volnou chvilku jsme věnovali překládání souvisejících článků

a informací s nadějí, že každý malý střípek pomůže, aby se časem

poskládal kompletní obraz.

Následovala cesta na lektorské kurzy německé školy Die Trageschule

a v roce 2006 otevření

prvních kvalifikovaných kurzů u nás.

V roce 2015 jsme se stali výhradními dovozci šátků DIDYMOS

i na Slovensko a oslavili jsme

10 let DIDYMOSU v České republice

Za námi je velký kus cesty, ale ještě větší je před námi. Jsme moc

rádi, že tato cesta nekončí, že stále pokračuje, že stále smíme být její

součástí a že se na ní smíme setkávat s Vámi.

S nadějí pozorujeme, že se vnímání naší společnosti pomalu mění a

nošení se znovu stává čím dál samozřejmější součástí naší kultury.

A za to děkujeme především Vám, našim zákazníkům, že se k nám

stále vracíte a s velkou vytrvalostí a vášní pomáháte šířit radost

z blízkého kontaktu s dětmi dál! Láska je totiž nakažlivá a na dětech

záleží především .

S velkou radostí jsme tu nadále pro Vás v kompletní sestavě dvou

dospělých a dvou (bývalých i současných) nošenců, připraveni Vás

kdykoliv podpořit na Vaší cestě.

Daniela, Milan, Martin a Lucie Šmolíkovi

race a s plnou podporou bondingu. Vlastně jsme se od sebe

s Lucinkou neodlepily celé šestinedělí a i potom byla opravdu hodně

nošená. Z vlastní zkušenosti tak můžeme potvrdit, že způsob péče

o miminko během porodu a po něm má velký vliv na jeho

spokojenost.

Měli jsme pořád plno. A byli

jsme za to šťastní. I když

naše cesta nebyla někdy

snadná a přímočará. Těšili

jsme se z každého pidi

úspěchu a jednotlivce, se

kterým jsme se na naší

cestě setkali a mohli třeba

kus ujít společně.
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Na Hromnice v roce 2013 se nám narodila Lucinka. V klidu a přítmí,

s plným respektem k nově narozenému človíčkovi, bez následné sepa-
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Pochybnosti?

Když mi pošťák přinesl náš první šátek, zaradovala jsem se a nedočkavě roztrhla krabici a vybalila šátek i návody.

Nalistovala jsem si úvaz, který se mi zdál nejintuitivnější, a zkusila navázat tehdy asi třítýdenního Martínka. Prima,

povedlo se na první pokus!

Nosila jsem se hrdě po bytě jako páv a litovala, že nás nevidí můj manžel. Tak ráda bych se mu pochlubila, jak

jsme s malým šikovní! Bylo ale brzké dopoledne a na manžela jsem musela vydržet počkat ještě do pozdního

večera. Nemohla jsem se dočkat…

A pak zarachotil klíč v zámku a manžel vkráčel dovnitř. Letěla jsem pro šátek, div jsem se nepřizabila, a ještě

v letu se snažila zopakovat svůj dopolední a z mého pohledu skoro hrdinský výkon… Ale co to?!? Proč to

nejde??? Šátek ani moje ruce nespolupracují! Po 10 minutách marného snažení, zpocená od hlavy až k patě

a rozmrzelá ze své neschopnosti jsem šátek vztekle zahodila do kouta na gauč. Taková blbost! Vyhodila jsem

2,5 tisíce! Za takový nesmysl!

Skoro týden jsem chodila kolem šátku zmuchlaného na gauči znechuceně a nevšímavě. Už nikdy! Taková

pitomost!

Ale Martínek se stále hlásil o pozornost a nošení. A přibýval na váze. Měla jsem pocit, jako když s každým dekem

přibere aspoň kilo! Po pár dnech skákání na gymnastickém míči s plačícím miminkem v náručí jsem si připadala

doslova jako opice s vytahanýma rukama. To dítě bylo tak těžké!

Nezbylo mi než pokorně sklopit uši a zkusit to se šátkem znovu. Šátek jsem vytáhla z kouta, uhladila rukama

a v duchu se mu omluvila za svoji netrpělivost. A navázala. Jednou, dvakrát, třikrát. S každým novým navázáním

to šlo snadněji a snadněji. No jasně, vždyť to je docela snadné! Vlastně úplně snadné!

Možná právě teď

uvažujete, jestli je

pro Vás šátek to pravé

ořechové. Možná se

trochu (nebo dokonce

i hodně) bojíte složi-

tosti vázání a pochy-

bujete o svých schop-

nostech zkrotit 4,5

metrů látky.

Věřte ale, že to je

stejně jednoduché,

jako se naučit

přebalovat dítě. I to už

určitě zvládáte po tmě

a v polobdícím stavu.

A s vázáním tomu

nebude jinak, věřte

mi, mám s tím bohaté

osobní i pracovní

zkušenosti .
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Nabídka šátků
Po týdnu už jsme já i manžel vázali naprosto

s přehledem. Ano, dělali jsme chyby, spoustu

věcí jsme tenkrát ani jeden nevěděli, ale naše

milované miminko bylo spokojené a to je to,

co se počítá! Martínek vždy do 5 minut

spokojeně usnul a spinkal i 3–4 hodiny v kuse.

To se v postýlce nikdy nepovedlo. Tam vydržel

maximálně hodinku.

Dny se stali pohodovějšími, ruce se mi vrátily

do původní délky a všichni tři jsme zářili

štěstím a vzájemnou láskou. Opravdu

se vyplatilo překonat počáteční nechuť a

přehrnout se přes prvních několik navázání .

Nabídka šátků je dneska již opravdu široká a vyznat se v ní nemusí být pro nováčka

jednoduché. Navíc ani neexistuje jedna jediná správná cesta a jeden jediný správný

šátek. Každý z nás máme totiž naprosto specifické potřeby a to, co vyhovovalo naší

kamarádce, nemusí vůbec vyhovovat nám. Je třeba prošlapat si vlastní cestu.

Úplně na začátek je třeba ujasnit si, jestli začnete rovnou pevným tkaným šátkem

nebo pořídíte nejdříve elastický. Každý z nich má totiž svá specifika a použití.
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Elastické 
šátky Pevné šátky
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Elastický (žerzejový) šátek
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Elastický Pevný

Základní druhy 
šátků Tato kategorie šátků má své zcela specifické využití.

Elastický šátek je velmi příjemný pro novorozence, nevydrží Vám ale po celou dobu nošení.

Představte si jej jako žerzejovou tkaninu s očkama, takovou, z jaké máte tričko.

Některé elastické šátky jsou silnější a pevnější a jiné slabší a pružnější, záleží na výrobci.

Některé mají lemy pouze oentlované (takové se dříve vytahají) a jiné založené (lépe se

dotahují a déle drží tvar). Mezi elastickými šátky jsou velké rozdíly a od jejich tloušťky

a pevnosti se odvíjí, jak dlouho, resp. do kolika kil dítěte bude šátek použitelný. Na těžším

dítěti elastické šátky při chůzi „houpají“ a posléze se začnou prověšovat a nošení v nich již

není pohodlné. Obecně se dá říct, že 8 kg dítěte je taková magická hranice, do které bude

takový šátek použitelný – u tenčích nebo méně kvalitních látek to může být i méně.

Tyto šátky jsou sice cenově výhodnější a na učení vázání se mohou na první pohled zdát

snazší než klasické pevné tkané šátky, ale máte-li donošené miminko, pak považuji tento typ

šátku za zbytečný vícenáklad, který pokryje jen prvních pár týdnů života dítěte. Pro staršího

kojence nebo batole jsou tyto šátky zcela nevhodné.

Pro tyto šátky jsou vhodné jen úvazy s třemi vrstvami látky na dítěti, tedy např. Kříž

s kapsou s roztaženými diagonálními pruhy nebo Kříž s kapsou navenek. To proto, že jedna

vrstva elastické látky nedokáže optimálně podepřít zádíčka ani novorozenci.

Jejich velký přínos ale vidím u nedonošeňátek nebo u hypertonických dětí – tam je jejich

poddajnost velkou výhodou.
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Toto jsou ty klasické šátky na nošení dětí, tak jak je známe z novodobého nošení

dětí. První z nich nabízela firma DIDYMOS již v roce 1972.

Jsou tkané speciálním způsobem, tak aby byly pružné v obou diagonálních

směrech a pevné v podélném a příčném směru. Tato vlastnost zajistí, že šátek

pevně a zároveň jemně obemkne miminko, dobře podepře jeho zádíčka

a přizpůsobí se mu jako druhá kůže.

Takový šátek je možné používat hned od narození dítěte až do konce nosícího

období a při vázání můžete vybírat z nepřeberného množství úvazů.

Obecně platí, že pro novorozené miminko a miminka, která ještě nedrží sama

hlavičku, jsou vhodné úvazy, které se váží nebo dotahují až na miminku.

Pro větší miminka a starší děti již můžete používat jakékoliv úvazy, tedy i ty

předvázané (tj. takové, které nejdříve úplně dovážete a teprve potom do nich

vkládáte dítě). Miminko by mělo být vždy nošeno čelem k nosiči.
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Pevný (tkaný) šátek

Věděli jste, že kvalita šátků na nošení dětí, jejich zpracování a rozměry, střih se

zkosenými konci, jakož i většina základních úvazů byly od roku 1972 vyvíjeny

a poprvé představeny právě firmou DIDYMOS? Tato firma i dnes udává směr

a nepsané normy pro výrobu šátků na nošení dětí.
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DIDYMOS Erika Hoffmann
Šátky na nošení dětí vrátila do Německa a celé Evropy v roce 1972

firma DIDYMOS. Od té doby se začínají psát novodobé dějiny našeho

návratu ke kořenům a rodiče znovu objevují krásu láskyplného

kontaktu se svými dětmi. S vědomým přístupem k nošení,

s uvědomováním si všech jeho přínosů pro děti i rodiče a navíc

s pohodlnými šátky a nosítky, která ulehčují rodičům jejich

každodenní život.

Erika Hoffmann si důležitost blízkého tělesného kontaktu mezi

matkou a dítětem uvědomila nejprve na svých vlastních dětech. Velký

zájem ostatních rodičů ale záhy vedl k tomu, že v roce 1972 vznikla

i její firma DIDYMOS. Ačkoliv dnes již ve vedení firmy naleznete

druhou generaci Hoffmann, stále se jedná o malou rodinnou firmu

se vstřícným přístupem ke svým zaměstnancům i zákazníkům.

Šátky a nosítka firmy DIDYMOS jsou výsledkem několika desítek let

naslouchání potřebám i čilé výměny zkušeností s rodiči, porodními

asistentkami i lékaři. Firma DIDYMOS je dodnes neoddiskutovatelným

průkopníkem nošení dětí v naší západní civilizaci a s ohledem na své

mnohaleté zkušenosti Vám nabízí výrobky nejvyšší kvality. Klade

velký důraz na naprostou nezávadnost veškerých materiálů, k výrobě

používá výhradně suroviny z ekologického zemědělství a dbá na to,

aby při výrobě nebyla zneužívána dětská práce. Proto veškerá výroba

od zpracování příze až po distribuci probíhá v malých regionálních

podnicích v Německu a okolních státech.

Daniela Šmolíková www.danielasmolikova.cz │ www.didymos.cz © 2016 10
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A nyní tedy nadešel ten správný čas pro našich
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Pokud plánujete pořídit jeden jediný šátek na celou dobu nošení, pak určitě sáhněte

po šátku ze 100% biobavlny.

Bavlna je pevná, odolná, nemačkavá, lze ji zcela bez problémů prát v pračce až na 60

stupňů (nebarvenou dokonce až na 90 stupňů), sušit v sušičce na jemný program

a přežehlit ji stačí vždy jen po vyprání – to aby byl šátek jemnější. Čistě bavlněné šátky

velmi rychle zvláční a jsou dostatečně jemné, takže budou při vázání „spolupracovat“.

Není třeba se jich bát ani u větších dětí, vždy se dá mezi nimi vybrat ten pravý šátek

pro Vás.

Příměsi propůjčují šátku přidané vlastnosti jako je vyšší savost, prodyšnost,

termoregulační schopnosti, větší pevnost nebo nosnost šátku. Každá příměs má svá

specifika a hodí se pro jiné použití a každá vyžaduje specifickou údržbu. Tyto šátky je vždy

třeba prát v tekutých pracích prostředcích a v dostatečném množství vody, aby se vlákna

v bubnu pračky nelámala, některé vyžadují ruční praní apod.

Konopí a len propůjčují šátku termoregulační vlastnosti a větší pevnost a hodí se proto

zejména na větší a těžší batolata, a to i na jednovrstvé úvazy. Zpočátku jsou ale výrazně

tužší (zejména u vyšších gramáží s oblibou říkám, že je před odesláním musím „nalámat“

do krabice ) a vyžadují delší dobu, než se zanosí do jemna. Vzhledem k počáteční menší

poddajnosti těchto šátků nejsou úplně ideální na malá miminka a pro rodiče, kteří

s nošením teprve začínají. Tuhý šátek Vám zkrátka s vázáním moc nepomůže a naopak

Vás zpočátku může odradit.
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Šátky s příměsí hedvábí nebo hedvábí tussah jsou tenčí a jemnější, v létě skvěle chladí,

hedvábí obecně je antibakteriální a hojivé a na miminko jsou takové šátky opravdu příjemné.

Nevýhodou u starších batolat může být větší klouzavost šátku, která je ale daná i vazbou –

některé šátky kloužou více, jiné méně. Pokud chcete využívat dobrých vlastností hedvábí

a nechcete klouzavý šátek, doporučuji sáhnout spíše po hedvábí tussah. Není sice tak lesklé

a ušlechtilé a najdete v něm občas drobné nepravidelnosti, ale při vázání je menší klouzavost

opravdu výhodou. Vždy je však třeba počítat s jemným praním na max. 30 stupňů. Tyto šátky

vyžadují pravidelnou péči, není možné je sušit na sluníčku a např. parfémy na nich zanechávají

skvrny.

Šátky s příměsí vlny nebo kašmíru jsou velmi jemné a hebké, hodně pružné a na ramenou

velmi pohodlné. Mohou se zdát více „houpavé“ a vlna může trochu „kousat“. I tyto šátky mají

termoregulační vlastnosti a skvěle odvádějí pot od těla, zejména proto, že vlna je zde

ponechána v přírodním stavu. Skvělé vlastnosti jsou opět vyváženy většími nároky na údržbu,

protože vlna je velmi háklivá na prudké střídání teplot. I pračky s programy na vlnu někdy

nedodržují konstantní teplotu a po lázni na 30 stupňů zařadí ledový oplach, takže vlna může

zplstnatět a stát se tak křehkou (takový šátek již není vhodný a dostatečně pevný, aby mohl být

používán na nošení dětí). Vlna a zejména kašmír jsou náchylnější i na mechanické poškození.

Jak vidíte, výběr není jednoznačný a každá volba má svá pro a proti. Pokud ale neplánujete

pořídit si časem více šátků a vyzkoušet jejich různé vlastnosti, pak zapomeňte na příměsi

a pořiďte si jeden skutečně kvalitní biobavlněný šátek, který je univerzální a provede Vás se

stejným komfortem a bez jakýchkoliv větších nároků na Váš čas a péči celým nosícím obdobím.
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Barevné pruhy a vzory Standard

Základní a prověřenou vazbou šátků na nošení dětí je tzv. čtyřvazný zesílený kepr lomený

ve střídě (zesílený cirkas lomený ve střídě). Tkanina, u níž se střída vazby mění

po osnově střídavě na spodní a vrchní straně látky.

Lícová i rubová strana vypadají stejně. Tato vazba neumožňuje vytkávat vzory, takže ji

najdete na klasických pruhovaných šátcích.

Tkanina se vyznačuje extrémně vysokou tvarovou stálostí a příčnou pružností, která je

shodná v obou diagonálních směrech, a na omak působí obzvláště pevně. Tyto šátky

vydrží opravdu vše, což dokazuje i to, že se často používají v porodnicích jako závěsná

porodní lana.

Takže jakmile Vám dítě z nošení vyroste, můžete šátek skvěle použít jako houpačku.

Taková houpačka bez problémů unese i dospělého člověka s dítětem na klíně a děti

i rodiče ji milují .

I přes svoji pevnost jsou ale tyto šátky dostatečně jemné i pro novorozence a velmi

rychle používáním zvláční.

Velmi jemný žakár a žakárové vzory Prima

Žakár se dá zjednodušeně popsat jako čtyřvazný zesílený kepr lomený ve střídě, u nějž

se střída vazby objevuje na obou stranách látky proměnlivě po osnově i útku. Omakem

i tvarovou stálostí připomíná výše uvedený kepr, tkanina je ale výrazně měkčí hned
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z krabice a diagonálně ještě o něco pružnější. Je to tedy taková nadstavba klasické šátkové

keprové vazby.

Díky kontrastu mezi osnovním a útkovým atlasem je možné docílit v podstatě jakéhokoliv

motivu a vzorování. Lícová a rubová strana se jeví vždy inverzně.

Žákár je ideální vazba pro šátky na nošení dětí. Má všechny dobré vlastnosti čtyřvazného

zesíleného kepru lomeného ve střídě a přitom je výrazně poddajnější a vzdušnější, což

oceníte především v létě.

Firma DIDYMOS byla prvním výrobcem šátků této znamenité kvality v Evropě a má s jejich

výrobou dlouholeté zkušenosti.

Vzory Lisca

Vzory Lisca jsou opět odvozenou variantou kepru, nazývanou „rybí kost“. Vyznačují se

skutečně velkou pružností, jemností a nadýchaností a oceníte je jak na novorozence, tak

při vyšší gramáži i na jednovrstvé úvazy na záda pro větší a těžší batolata. I v případě

biobavlněné varianty se Vám do ruky dostane šátek, který je pocitově nadýchaný jako vlněné

šátky, přitom ale nevyžaduje žádnou speciální péči a nekouše jako vlna. Tyto šátky jsou

stejně jako vzory Prima ve světě oblíbené především u porodních asistentek, které své

šátky půjčují rodičům s novorozeňátky a pro něž je jemnost a snadná manipulace se šátkem

hlavním kritériem.

Doubleface

Šátky Doubleface jsou variantou 1/2 atlasové vazby. Jsou tenké a jemné, výborné na malá

miminka a vícevrstvé úvazy. Každá strana šátku je jinak barevná, takže při vázání docílíte

zajímavých efektů. A navíc vypadají tyto šátky velmi ušlechtile a elegantně a můžete v nich

vyrazit třeba na pracovní schůzku ;-).

Co to všechno ale pro Vás znamená prakticky?

Zhruba to, že pokud hledáte univerzální pevný

šátek, který vydrží opravdu vše, přitom ale rychle

používáním zvláční, pak jste správně

u pruhovaných keprových šátků.

Pokud hledáte jemnější variantu pro Vaše

ramena i záda, pak hledejte mezi vzory Velmi

jemného žakáru, Doubleface, vzory Prima a

vzory Lisca. Zejména poslední dva zmiňované

vzory jsou extrémně pružné a pohodlné a v

silnější verzi proto ideální i na nošení na zádech

v jednovrstevných úvazech.
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Gramáž je poslední dobou nejčastějším pojmem skloňovaným ve všech pádech

na diskuzích o nošení dětí. Je to takový novodobý fenomén, který jsme před pár lety ještě

vůbec neřešili. Něco mezi modlou a strašákem… A čerstvé maminky nebo těhotné ženy,

které se rozhlížejí po svém prvním šátku, dokáže pěkně znejistět.

Vnímám proto jako velkou potřebu vyjádřit, že „nosnost“ šátku, která se vyjadřuje

gramáží, je veskrze individuální záležitost, kterou každý vnímá úplně jinak. Neexistuje

jedna jediná správná cesta, která by vyhovovala všem.

Navíc se opakovaně setkávám s tím, že zkušené nosičky po letech přehodnocují své

prvotní názory a i z doposud zarytých zastánců vysokých gramáží a hutných šátků se

stávají zastánci střední tloušťky šátků. Může to být i tím, jak po cestě kromě zkušeností

s jednotlivými šátky a vazbami posbírali i zkušenosti a praxi ve vázání. Protože pohodlnost

šátku v úvazu je závislá nejen na vlastnostech látky, ale z velké části i na technice

vázání.

Nejdříve si ujasníme pojmy:

Gramáž – je v podstatě hustota šátku udávaná v g/m2. Vypočítá se z váhy šátku

v gramech a délky a šířky šátku v metrech podle vzorce

váha / (délka x šířka)

Potíž sama vidím v tom, že je rozdíl, jestli gramáž měříte u nového ještě nevysráženého,

nebo naopak u praného vysráženého šátku. V každém případě se jedná o údaj velmi

orientační, který i sám výrobce tu a tam upravuje.
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Nosnost je pojem, který má vyjadřovat, do kolika kg

dítěte je ten který šátek pohodlný (tedy nezařezává se,

nevytahuje, netlačí na ramenou apod.). Nemá nic

společného s nosností šátku jako takového, protože např.

všechny pevné tkané šátky DIDYMOS unesou

ve skutečnosti 350–700 kg dle typu vazby.

Šátkařsky chápaná nosnost ale není a z principu ani

nemůže být obecně platnou veličinou, protože hodně

záleží na citlivosti jedince, jeho konstituci, subjektivním

vnímání, na preciznosti a jeho zkušenostech s vázáním,

ale i na typu vazby (některé vazby nebo šátky s příměsí

jsou i při nízké gramáži velmi „nosné“).

Pokud přivřeme obě oči, můžeme se v závislosti na

gramáži dobrat velmi obecného rozdělení šátků na:

Tenké – gramáž do 190–200 g/m2

Slabší střed – gramáž 200–230 g/m2

Silnější střed – gramáž 230–270 g/m2

Silné šátky – gramáž nad 270 g/m2

Dle mých zkušeností jsou nejpoddajnější šátky slabšího středu, které se tím

pádem dobře váží a dobře dotahují a ve vícevrstvých úvazech dobře poslouží

po celou dobu nosícího období. Je to takový kompromis mezi prodyšností

a pohodlností šátku, jako hlavní volba pro celé nosící období jsou plně dostatečné

a navíc Vám zpočátku usnadní „naskočení do vlaku“. Sama jsem v těchto šátcích

odnosila obě své děti, silnější šátky jsem sice také krátkodobě používala, ale

na vícevrstvé úvazy jsem se vždy vrátila zpátky k této kategorii.

Pokud začínáte nosit později, tedy od cca. 10 kg dítěte a jste citlivější na vnímání

váhy dítěte, můžete rovnou zvolit silnější střed. Tyto šátky můžete samozřejmě vzít

i na miminko, ale počítejte s tím, že se Vám zpočátku může té látky na dítěti zdát

moc (to samé platí o nošení v létě). Není to ale nic proti ničemu, jen je dobré o tom

vědět . Z této kategorie bych vyjmula vzory Lisca, které jsou tak pružné a

poddajné, že i v silnější variantě jsou skvělé i na miminka.

Silné šátky nad 270 g/m2 doporučuji zejména na jednovrstvé úvazy na záda.

Ve vícevrstvých úvazech se obvykle hodně nadřete při dotahování. Určitě je

nedoporučuji začátečníkům, ale daleko spíše zkušeným nosičům, kteří hledají

druhý šátek na prostřídání. Zde si pak stejně jako u silnějšího středu můžete

vyhrát i s příměsí a ještě si tak zvýšit komfort při nošení.

Opravdu tenké šátky jsou vhodné především do teplých oblastí, kde je každý gram

látky navíc velmi cítit. Tenkost šátku jde v tomto případě již trochu na úkor

pohodlnosti, ale i to je individuální, neboť např. u příměsi hedvábí docílíte při nižší

gramáži stále dobré nosnosti šátku. Každopádně se hodí na novorozence

a na nedonošená miminka, kde bude menší množství látky na dítěti výhodou.

http://www.didymos.cz/materialy-a-tkani/pevnost-satku.html
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Šátky na nošení dětí se vyrábějí a prodávají v sedmi velikostech, v případě potřeby je

možné nechat ušít i delší šátek.

Výběr velikosti šátku se neodvíjí od velikosti miminka, ale naopak od Vaší konfekční

velikosti a zvoleného úvazu.

Pokud začínáte nosit od novorozence, pak s největší pravděpodobností budete chtít vázat

velmi oblíbený symetrický úvaz Kříž s kapsou. Na ten potřebujete minimálně velikost 5

nebo více:

Velikost 5 pro drobné a štíhlé maminky do konf. vel. 36

Velikost 6 pro maminky vel. 38–42 (tatínkové do vel. 50)

Velikost 7 pro maminky vel. 44–50 (tatínkové do vel. 58)

Velikost 8 pro maminky vel. 52–56 (tatínkové do vel. 60)

Kompletní tabulku velikostí šátku najdete zde.

S touto délkou šátku uvážete i pohodlný předvázaný úvaz Dvojitý kříž

a úvaz na záda Double Hammock, takže je tato délka vyhovující

opravdu na celou dobu nošení.

Pokud Vás nošení chytne a budete chtít s šátkem více experimentovat, pak

pravděpodobně časem přikoupíte i kratší šátek na jednodušší úvazy na záda a na bok,

nicméně to vůbec není potřeba a v tuto chvíli se tím vůbec nemusíte zatěžovat.

http://www.didymos.cz/nabidka/satky-na-noseni-deti/velikosti.html


Praktický průvodce výběrem šátku na nošení dětí

5. Nezávadnost

Daniela Šmolíková www.danielasmolikova.cz │ www.didymos.cz © 2016 19

8 kritérií pro výběr 
pevného šátku

8 
kritérií

Materiál

Vazba

Gramáž

Velikost

Nezávadnost

Zanošenost

Vychytávky

Něco pro 
pravou 

hemisféru

Šátek na nošení dětí přichází do častého kontaktu s pusou a pokožkou miminka, takže je

třeba, aby měl vždy certifikát o zdravotní nezávadnosti. Kromě klasických certifikátů,

které tuto nezávadnost prokazují, osobně vnímám jako pozitivní i to, když jsou tyto šátky

tkané z biobavlny, která neobsahuje herbicidy a pesticidy a je obecně kvalitnější (viz

odkaz). Nicméně to už je nadstandard a na prioritách toho kterého zákazníka.

http://www.didymos.cz/materialy-a-tkani/kontrolovane-ekologicke-zemedelstvi.html
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Na nosičských diskuzích se občas setkáte s názorem, že je lepší kupovat zanošený šátek,

protože ho budete mít od počátku měkčí a poddajnější na vázání novorozence. Někdy to

jde až do takových absurdit, že zanošený šátek získáte za vyšší cenu než je cena nového

šátku (tedy si připlácíte za to, že kupujete používaný šátek…).

Jak to tedy s tou zanošeností je doopravdy?

V nabídce všech výrobců, DIDYMOS nevyjímaje, najdete šátky různých gramáží, různého

složení a různých vazeb. To vše má vliv na to, jak měkký a poddajný bude šátek

při prvních navázáních, ale i na to, jak bude vypadat třeba po roce až dvou intenzivního

používání.

Moje zkušenost se šátky DIDYMOS je ta, že šátky tenké a šátky slabšího středu není

nutné zanášet vůbec. Jsou to šátky, které vyndáte z krabice, vyperete, přežehlíte

a po dvou navázáních, kdy si šátek nošením na těle zahřejete a „zabydlíte“, už jsou

měkké a poddajné.

U šátků silnějšího středu a silných šátků je potřebná doba jejich „zanášení“ různá podle

jejich složení. Šátky s příměsí konopí nebo lnu jsou typickými příklady těch, které budou

potřebovat více péče a nošení, než budou jemné a poddajné a budou při vázání

spolupracovat. To je i jedním z důvodů, proč nedoporučuji těmito šátky začínat, pokud

máte teprve novorozené miminko. Ostatní šátky větší počáteční péči nepotřebují a velmi

rychle změknou do skvěle použitelného stavu.
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Na šátku můžete najít drobné vychytávky, které Vám mohou pomoci při vázání. Patří mezi

ně zejména

 nášivka středu šátku (neumíte si představit, jak je

někdy složité na špinavém parkovišti odměřit půlku

pětimetrového šátku, abyste našli část, kterou

začínáte vázat);

 barevně odlišené lemy, které pomáhají v orientaci při vázání (obvykle je dobré hlídat,

aby se Vám šátek při vázání nepřetočil a dobře se tak dotahoval) - stejnou službu ale

udělá i žakárový vzor, který má z principu rub a líc odlišný a pomáhá stejně jako

barevně odlišené lemy u čistě keprových šátků;

 šikmé konce šátku, díky kterým šátek lépe splývá a nikde netrčí a v případě nouze se

dá lépe zavázat i na samotných cípech.

Tyto vychytávky jsou příjemné a začátečníkům usnadní orientaci při vázání, nicméně

nejsou životně nezbytné. Po pár dnech nebo týdnech už je stejně nebudete používat

(kromě středové značky, ta se hodí vždy), protože budete již vázat klidně i poslepu, jako

byste to dělali odjakživa.

Pokud Váš vysněný šátek nemá barevně odlišené lemy nebo jste zdědili starší šátek, který

ještě středovou značku nemá, nezoufejte, není to katastrofa, i tak se s ním bude určitě

vázat báječně. A středovou značku určitě kreativně doplníte podle své fantazie .
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Vím, že hledáte především praktický šátek, ale věřte mi, že i v sebekvalitnější šátku, který

se Vám nebude líbit, prostě nosit nebudete. I kdyby byl třeba ze zlata! Nošení je způsob

kontaktu s dítětem, velmi srdeční záležitost a šátek pro Vás bude opravdu niterným

pomocníkem.

Maminky obvykle říkají, že jejich šátek je pro ně tak osobní věc, že jej nedokáží půjčit ani

nejlepší kamarádce. Snažte se proto vybrat si takový šátek, který si Vás prostě přitáhne

a chytne Vás za srdce.

Věřte mi, že mu odpustíte i případné menší nedokonalosti a budete v něm nosit s radostí

a vášní.
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Když jsem nosila své první dítě, pořídila jsem si na začátek skutečně velmi tenký

šátek, který mi kolem půl roku věku dítěte a jeho cca 8kg přestal být pohodlný. Táhl

a škrtil mě na ramenou a tak nějak divně se prověšoval. Myslela jsem, že je nosící

období u konce. Byla jsem z toho smutná, nošení jsme si s Martínkem vyloženě užívali

a nechtělo se mi z ničeho nic přestat.

Pak jsem u kamarádky zahlédla jiný šátek - byl hustší a silnější a kamarádka tvrdila,

že o něm na ramenou vůbec neví. Zkusila jsem ho navázat a zjistila, že Martínkovu

váhu najednou opět necítím, že je to jako na začátku nošení, když měl necelá 4 kg.

Bylo to jen o šátku a stačilo jej vyměnit a mohli jsme si společné blízkosti užívat dál.

Kamarádčin šátek mě opravdu nadchl. Navíc byl krásně žlutý a nádherně na ní zářil.

Nedošlo mi, že je to i o tom, že ona je snědý typ s předky z Indonésie a vyloženě se

k ní hodí, zatímco já patřím mezi zrzky – bledule. Pořídila jsem si stejný šátek a přes

zimu v něm nosila spokojeně doma. Byl jako peříčko, nikde mě nic netlačilo, bylo to

jako zachumlat se do peřin.

Problém nastal na jaře. Přistihla jsem se, že v něm odmítám vyjít na ulici. V té žluté

barvě jsem si připadala jako v pyžamku. Prostě to nešlo. V pyžamu na ulici jít

nemůžu!

A tak nezbylo než najít nejen pohodlný, ale i ke mně se hodící šátek, v kterém bych si

připadala dobře.

Byl tenčí a méně peřinkový, ale lépe se dotahoval a nosilo se mi v něm naprosto

luxusně. Úplně se mnou souzněl. Byla jsem to zkrátka já.
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Děkuji, že jste se pročetli až na konec eBooku. Vím, že to

bylo poněkud dlouhé čtení, ale smyslem bylo dodat Vám

dostatek informací.

Informací, díky kterým byste si mohli utřídit svoje myšlenky

a potřeby a mohli se tak snáze zorientovat v nabídce šátků

na nošení dětí.

Věřím, že si po jeho přečtení již snadno najdete přesně

takový šátek, který bude vyhovovat právě Vám.

Univerzální pravda a univerzální doporučení totiž

při nejlepší vůli neexistují .

Budete-li chtít pomoci s výběrem šátku, napište mi prosím

na info@didymos.cz nebo zavolejte na 774 420 240.

A samozřejmě budu ráda i za Vaše ohlasy a zpětné vazby

k eBooku. Těším se na ně na daniela@danielasmolikova.cz.

S přáním pohodového a láskyplného nošení

Daniela

Pár slov na závěr…

Speciální poděkování Katce Tůmové (www.fotimslaskou.cz) za překrásné

fotografie. Každé focení s ní je úžasným a pohodovým zážitkem pro všechny

zúčastněné.
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