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Abstrakt:  

 
Název: Vliv těhotenství na stabilitu ženy 

Title: Effect of pregnancy on the stability of women  

 

Cíl práce: Cílem této práce je ověřit vliv rostoucí tělesné hmotnosti a obvodu břicha 

žen ve třetím trimestru těhotenství na změny v chůzi, a to změny v délce a šířce kroku, 

změny v rychlosti reakce a možnosti maximálního vychýlení těžiště. Dále bych chtěla 

zjistit nejčastější problémy, které ženy v tomto období těhotenství provázejí.  

 

Metodika: Na vzorku třiceti gravidních žen, které se účastnily pohybového programu, 

byly demonstrovány změny ve stabilitě, chůzi, rychlosti reakce a možnosti vychýlení 

těžiště. Byla provedena celkem tři měření s odstupem jednoho měsíce v období třetího 

trimestru. Pomocí rozhovoru byly zjištěny nejčastější obtíže, které ženy v průběhu 

těhotenství provázejí. K vyhodnocení bylo použito přístroje balance-master a dalších 

běžně užívaných vyšetřovacích metod.  

 

Výsledky: Hypotézy se nepodařilo objektivně potvrdit vzhledem k tomu, že 

nebyly nalezeny jiné srovnatelné studie. Podařilo se však předejít rozvoji výraznějších 

těhotenských obtíží.  

 

Klíčová slova: těhotenství, pohybová aktivita, stabilita, změny v těhotenství, obtíže 

v průběhu těhotenství 
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Abstract: 

 
Title: Effect of pregnancy on the stability of women 

 

Aim of work: This work aims to verify the influence of increasing body weight and 

abdominal circumference of women in the third trimester of pregnancy, changes in gait, 

the step length and width, reaction time and deviation of gravity. I also wanted to map 

the most common problems that women in this period of pregnancy is accompanied. 

 

Methodology: On the sample of thirty pregnant women who participated in the 

exercising were demonstrated changes in stability, walking, and speed of response and 

deviation of gravity. Interview have been mapped using the most common problems the 

women have during pregnancy. It was used to assess the balance-master device and 

other commonly used diagnostic methods. 

 

Results: Hypotheses could not be objectively confirmed because of any other 

comparable studies. It managed to prevent the development of pregnancy problems. 

 

Keywords: pregnancy, physical activity, stability, changes during pregnancy, problems 

during pregnancy 
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1   Úvod 
      Těhotenství je velice intenzivním  a krásným obdobím v životě téměř každé ženy. 

Obecně je považováno za stav štěstí a lékaři a psychologové považují těhotenství za 

nejdůležitější část života ženy. Podle psychologů teprve v těhotenství žena nalézá pravý 

smysl svého života.  

      Těhotenství je ale i obdobím, kdy v organismu ženy dochází k řadě velkých změn, a 

to jak psychickým, tak fyzickým. Organismus ženy musí vytvořit co nejoptimálnější 

podmínky pro růst a vývoj dítěte a připravit se na porod. Tyto změny ale mohou ve větší 

či menší míře vyvolat obtíže, které pro ženu znamenají určitý dyskomfort.  

      Budoucí maminky by se měly snažit udržet si po celou dobu těhotenství co nejlepší 

psychickou i fyzickou kondici. Veškerý stres a obavy, které často graviditu provázejí,  

mohou být  přenášeny na dítě a intrauterinní vývoj ovlivňuje jeho budoucí život. 

Tomuto lze předejít jednak dostatečnou informovaností o těhotenství, porodu, 

šestinedělí  i péči o dítě, ale pozitivní vliv na psychiku v těhotenství má i pohybová 

aktivita. Během ní je do organismu ženy vyplavován hormon endorfin, tzv. „hormon 

štěstí“, který přispívá k pozitivnímu naladění budoucí maminky.  

      Dobrá fyzická kondice ženy  pomáhá  lépe zvládnout jednak období celého 

těhotenství, ale je důležitá i pro zdárný průběh porodu a rekonvalescenci po porodu. 

Těhotenské obtíže, které jsou spojené se zvýšenou zátěží pohybového aparátu se 

vyskytují u většiny žen. Držení těla se přizpůsobuje rostoucímu obsahu břišní dutiny, 

vlivem hormonální činnosti dochází k uvolňování vazů a kloubů, dochází k oslabení 

břišního svalstva vlivem rostoucí dělohy. Již od 4. měsíce gravidity dochází ke změně 

rozložení tělesné hmotnosti a posunu těžiště směrem dopředu. To je kompenzováno 

zvýšenou bederní lordózou, čímž je páteř nadměrně zatěžována. Fyziologické 

těhotenství není kontraindikací pro pohybovou aktivitu a vzhledem ke změnám, ke 

kterým v tomto období dochází, je cvičení velice vhodné. Navíc současný způsob života 

vede k tomu, že se organismus ženy nedokáže dostatečně vyrovnat se změnami a 

nároky, které ho provázejí. 

     Pracuji jako fyzioterapeut a proto se velmi často setkávám s pacientkami 

s vertebrogenními obtížemi, které jsou spojené právě s těhotenstvím. Navíc jsem určitý 

čas vedla skupinové cvičení pro těhotné, kde jsem mohla pozorovat jaké časté obtíže 

jsou s tímto obdobím spojeny. Navzdory tomu jsem se přesvědčila, že se s určitými 
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těhotenskými problémy dá vypořádat a minimalizovat jejich negativní dopad právě 

vhodnou pohybovou aktivitou.    

      Ve své práci bych se chtěla zaměřit na některé změny, které těhotenství provázejí a 

zjistit možnost ovlivnění těchto změn vhodnou pohybovou aktivitou. Konkrétně se 

zaměřím na ženy ve třetím trimestru těhotenství. Zaměřím se na vyšetření váhového 

přírůstku, obvodu břicha a pokusím se zjistit, zda tyto změny korespondují se změnou 

chůze, kde budu sledovat změnu v délce  a šířce kroku, a to pomocí přístroje balance-

master. Dále budu pomocí stejného přístroje sledovat změny rychlosti reakce žen a 

možnosti maximálního vychýlení těžiště do osmi směrů a jejich možnou souvislost 

s narůstající hmotností a obvodem břicha.  Nakonec se pokusím pomocí rozhovoru 

zjistit veškeré těhotenské obtíže, které ženy v období třetího trimestru těhotenství 

pociťují (jako např. bolesti zad, otoky a bolesti dolních končetin, pálení žáhy apod.)  
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2   Teoretická část  

 2.1  Reprodukční systém ženy 

  2.1.1  Vnitřní ženské pohlavní orgány 

              Vaječník (ovarium) je párová ženská pohlavní žláza. Je to vejčitý útvar ležící 

v malé pánvi. Velikost a tvar ovaria jsou závislá na věku ženy, na počtu proběhlých 

ovulací a na hormonální aktivitě. Vlastní hmota ovaria se dělí na povrchovou kůru 

vaječníku a hlouběji uloženou dřeň vaječníku. Ve dřeni je vazivová stroma hustší, 

s ojedinělými buňkami hladké svaloviny. Obsahuje mnoho krevních i lymfatických  cév 

a nervová vlákna. V kůře ovaria jsou různé typy folikulů obsahujících pohlavní buňky – 

vajíčka.  

             Vejcovod (tuba uterina) je párová trubice, dlouhá asi 10 cm. Velikost lumina 

vejcovodu je v různých úsecích různá. Nejširší je vejcovod na svém abdominálním 

konci, nejužší je při vyústění do dělohy. Tuba začíná ústím nad vaječníkem, kde se 

otvírá do peritoneální dutiny.  Vejcovod vstupuje do silné stěny děložního rohu a ústí do 

děložní dutiny. Lumen vejcovodu je vystláno sliznicí s řasinkovým epitelem, jehož 

řasinky kmitají především k děložnímu ústí tuby. Část řasinek se pohybuje i opačným 

směrem. Ve sliznici je mnoho sekrečních buněk, které produkují řídký hlen povlékající 

povrch sliznice. Vejcovod je místem, kde dochází k oplození nebo zániku vajíčka, 

k časným stádiím vývoje a k transportu zárodku do dělohy.  

             Děloha (uterus) je dutý silnostěnný orgán, který slouží k implantaci zárodku a 

vytváří prostředí pro vývoj, růst a výživu plodu. Děloha má tvar oploštělé hrušky, a 

proto je možné rozlišit děložní tělo a vzhůru se vyklenující děložní dno. Doprava i 

doleva jsou výběžky děložního dna tzv. děložní rohy. Uvnitř dělohy je děložní dutina, 

jejíž přední a zadní stěna na sebe u netěhotné ženy naléhají. Do děložní dutiny ústí 

v děložních rozích vejcovody. Normální poloha dělohy je v anteverzi a anteflexi. 

Děloha prodělává v těhotenství výrazné tvarové změny. Především se mnohonásobně 

zvětšuje (krátce před porodem se dotýká žeberních oblouků) a její stěna se ztenčí 

natolik, že přes děložní stěnu je možno vyhmatat jednotlivé části těla plodu. Po porodu 

se děloha sice opět zmenšuje, ale již nikdy do své původní velikosti.     

             Pochva (vagina) je trubice dlouhá asi 8 cm a široká přibližně 2,5 – 3 cm. Je to 

kopulační orgán a za porodu se mění v širokou trubici, která je dolní částí porodního 

kanálu. Zevní konec pochvy do prvního pohlavního styku zčásti uzavírá tenká slizniční 
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řasa tzv. „panenská blána“ neboli hymen. Poševní stěna je mechanicky velmi odolná, 

roztažitelná a schopná protažení do délky. Sliznice je pokryta mnohovrstevným 

dlaždicovým epitelem, v určitých fázích cyklu rohovějícím (Dylevský, Druga, 

Mrázková 2000). 

  2.1.2  Zevní ženské pohlavní orgány 

             Velké stydké pysky (labia majora pudendi) jsou sagitálně orientované kožní 

valy,  začínající  ventrálně před symfýzou z nepárového tukového polštáře. Jsou dlouhé 

asi 8 cm a u dospělé ženy mají šířku asi 2 – 3 cm. Velké stydké pysky jsou na povrchu 

potaženy kůží, která je na zevní straně silně pigmentovaná a na vnitřní straně je tenká. 

Po pubertě jsou porostlé chloupky.  

             Malé stydké pysky (labia minora pudendi) jsou kožní řasy, uložené vnitřně od 

velkých stydkých pysků. Jsou dlouhé asi 4 cm, široké asi 5 mm a mají charakter velmi 

rozdílně vysokých slizničních řas. Vpředu začínají rozvětvením ve tvaru písmene Y a 

jejich horní ramena obkružují poštěváček. Před jeho ventrální plochou se oba pysky 

spojují v předkožku, chránící rozšířený konec poštěváčku. Dolní ramena malých 

stydkých pysků začínají na spodní ploše poštěváčku. Obě ramena se spojují, vytvářejí 

malé stydké pysky, které sestupují dorzálně a splývají s vnitřní plochou velkých pysků. 

Kožní povrch malých stydkých pysků má vzhled sliznice, není ochlupen a obsahuje 

mnoho mazových žláz.  

             Poševní předsíň (vestibulum vaginae) je štěrbina mezi malými stydkými pysky, 

do které ústí pochva. Vpředu je předsíň ohraničena nepříliš nápadnou commissura 

labiorum anterior, vzadu větší commissura labiorum posterior. Vpředu ve vestibulu leží 

poštěváček, za nímž ústí močová trubice a dorzálně od ní pochva.    

             Poštěváček (clitoris) je topořivé těleso zevního genitálu ženy. Má tvar 

prokrveného hrbolku, který se při pohlavním vzrušení překrvením zvětšuje. Jeho tkáň 

má jemně houbovitý vzhled, s malými dutinkami a slabou tunica albuginea (Dylevský, 

Druga, Mrázková 2000). 

 

  2.1.3 Hráz (perineum)  
             Prostor mezi zadní komisurou a análním ústím se nazývá hráz. Základní 

stavební komponentou hráze jsou svaly mm. perinei, které se z praktických i 

vývojových důvodů dělí do dvou skupin: 

 - 17 -



• Svaly pánevního dna – diaphragma pelvis. 

• Vlastní hrázové svaly – diaphragma urogenitale.  

 

2.1.3.1 Diaphragma pelvis   

                    Pánevní dno má tvar nálevky odstupující od pánevních stěn s vrcholem 

obráceným kaudálně k rektu. Vpředu a na bocích tvoří diaphragma pelvis  m. levator 

ani, dorzolaterálně pak m. coccygeus.  

• M. levator ani je plochý sval, složený z laterální části, která bývá označována 

jako pars iliaca a mediální části neboli pars pubica. Sval je hlavní částí 

pružného pánevního dna. Je svěračem dutých orgánů v pánevním východu a 

zdvihačem rekta a pánevního dna. Pubická část  svalu podpírá  i dělohu  a je 

tedy součástí  tzv. podpůrného děložního aparátu.  

• M. coccygeus představují svalové snopce, které dorzolaterálně doplňují 

diaphragma pelvis. Sval táhne kostrč ventrálně a vrací ji tak po zaklonění při 

porodu nebo při defekaci do původní polohy. 

 

2.1.3.2 Diaphragma urogenitale 

                    Urogenitální dno je uloženo vpředu, pod pánevním dnem, a uzavírá 

průchod, který je v m. levator ani. Svalové urogenitální dno tvoří svalově-vazivový 

trojúhelník mezi os pubis a os ischii, uložený od symfýzy téměř až k tuber ischiadica. 

Přepážku tvoří několik svalů: 

• M. transversus profundus je trojúhelníkový sval, začínající od dolního okraje 

symfýzy až k okraji tuber ischiadicum. Sval tvoří pružnou ventrální část 

pánevního dna a fixuje močovou trubici a pochvu.   

• M. transversus perinei superficialis reprezentuje několik svalových snopců, 

přiložených k zadnímu okraji m. transversus profundus. 

• M. ischiocavernosus jde na crus clitoridis a účastní se erekce a ejakulace. 

• M. bulbospongiosus u žen obaluje bulbus vestibuli a působí jako svěrač 

poševního vchodu (Dylevský, Druga, Mrázková 2000). 
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 2.2   Fyziologie těhotenství 

  2.2.1  Oplodnění vajíčka 
            Oplodnění je splynutí jader pohlavních buňky (gamety) mužské – spermie 

(spermatozoa) a ženské – vajíčka (Macků, Macků 1998, Rokyta a kolektiv 2000).  

            Spermatozoa vznikají v semenných kanálcích varlat, prodělávají zrající dělení, a 

tím získávají svůj tvar malé hruškovité hlavičky s bičíkem. V hlavičce spermie je 

buněčné jádro, které má jen poloviční počet chromozomů než ostatní buňky lidského 

těla – 23. Chromozomy se v jádru tvoří při buněčném dělení a obsahují kyselinu 

deoxyribonukleovou, která je nositelkou dědičnosti. Ze 46 chromozomů normální 

buňky muže se vytváří 23 párů a z těch 22 nese dědičné informace pro tělesné a duševní 

znaky (nazývají se autozomy) a 23. pár je určen pro pohlaví (gonozomy). Páry  

autozomů jsou tvarově stejné, gonozomy u muže jsou tvarově rozdílné, jeden větší je 

označován jako X, menší jako Y. Zralé spermie mají poloviční počet chromozomů, tedy 

23, 22 je autozomů, 23. je buď X (stejný pro muže i ženy) nebo Y (specifický pro 

muže).  

            Spermie putují z varlat přes nadvarlata k semenným váčkům a prostatě, kde 

spolu se seminální tekutinou a seminální plazmou vzniká ejakulát, který v množství 2 až 

6 ml je při mužském orgasmu vstřikován do zadní poševní klenby. 1 ml ejakulátu 

obsahuje 20 až 50 miliónů spermií. 

            Vajíčko se vyvíjí z primordiálních folikulů. V každém vajíčku je jich při 

narození děvčátka asi 200 000. V období pohlavní zralosti prodělá postupně jen malá 

část těchto primordiálních folikulů (asi 400) vývoj až ke zralému folikulu obsahujícímu 

zrající vajíčko. Ostatní se vyvíjejí jen do určitého stupně, některé hned po narození 

děvčátka nebo později degenerují. Vajíčko ve zralém folikulu vyzrává a má také jen 

poloviční počet chromozomů – 23, 22 autozomů a 1 gonozom X. 

            Při ovulaci je vajíčko, obalené vrstvou folikulárních buněk, strženo proudem 

folikulární tekutiny prýštící z prasklého folikulu a dostává se na sliznici trychtýřovitě 

rozšířeného vejcovodu nebo na třásně, které lemují vyústění vejcovodu do břišní dutiny 

a které jsou ve fázi ovulace přiložené k povrchu vaječníku nad vyklenující se folikul 

(Delahaye 2006, Macků, Macků 1998). 
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            Při mužském orgasmu je ejakulát deponován do zadní poševní klenby ženy. 

Spermie pronikají do hlenu děložního hrdla stékajícího do zadní poševní klenby a 

snadno jím pronikají převážně aktivním pohybem svých bičíků (Macků, Macků 1998, 

Rokyta a kolektiv 2000). Vlastní pohyb spermií je poměrně pomalý (asi 3 – 6 mm za 

minutu). Značný  význam pro postup spermií mají nasávací, rytmické stahy dělohy a 

vejcovodů, které jsou vyvolány pohlavním vzrušením při pohlavním styku (Dylevský 

1995).  Cervikální hlen je v období ovulace pro spermie snadno prostupný, má ale 

zároveň určitou filtrační schopnost nepropustit do cervikálního kanálu vadné spermie. 

Při rychlém prostupu kanálem děložního hrdla  a pak děložní dutinou do vejcovodů 

nabudou spermie schopnost proniknout vrstvou buněk obklopující po ovulaci vajíčko a 

buněčnou blánou do vajíčka. 

            V ampulární části vejcovodu se spermie setkají s vajíčkem  a jedna z nich 

pronikne jeho obalovou vrstvou a buněčnou blánou do vajíčka, přitom bičík odpadne. 

Tento děj je označován jako oplození (fekundace) a znamená, že se vytvořila buňka (zygota) 

s velkým počtem chromozomů – 46, tj. 23 párů,  a to buď 46 XY pro pohlaví mužské nebo 46 

XX pro pohlaví ženské, tedy podle toho, který z gonozomů spermie nesla. Tak je určeno 

genetické pohlaví budoucího jedince (Delahaye 2006, Dylevský 1995, Macků, Macků 1998, 

Rokyta a kolektiv 2000). 

 

2.2.2 Vývoj oplodněného vajíčka 
     V nitroděložním vývoji savců a člověka rozeznáváme dvě období: 

• Období embryogeneze zahrnuje u vývoje lidského plodu prvních 8 týdnů po 

oplodnění vajíčka. První dva týdny lze označit jako fázi blastogeneze 

(oplodnění, rýhování, migrace a nidace) a několikadenní další vývoj, 

v němž se vytvoří základy pro plod a základ pro plodové obaly. Od 3. do 8. 

týdne po oplodnění probíhá vývoj embrya tak, že má již lidskou podobu se 

založenými orgánovými systémy a s vlastním vyživovacím systémem. 

• Období fetální probíhá od 9. týdne po oplodnění do porodu. Dělí se na raně 

fetální období od 9. do konce 26. týdne po oplodnění, kdy se dále vyvíjejí a 

dozrávají orgánové systémy plodu, takže na sklonku raného fetálního 

období nabude relativní životaschopnosti, a na pozdní fetální období, které 

je od 27. týdne po oplodnění do porodu, kdy vzrůstá schopnost plodu 

adaptovat se na zevní podmínky.  
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   2.2.2.1  Rýhování a migrace 

                Oplodněné vajíčko (zygota) je peristaltickými pohyby vejcovodu a kmitáním 

řasinek buněk vystýlajících vejcovod posunováno směrem k děložní dutině – migruje. 

Přitom se vajíčko dělí již za 22 až 28 hodin po oplodnění, ze zygoty vznikly první dvě 

buňky (blastomery), za dalších 48 hodin vznikl kulovitý útvar z 8 až 16 blastomer, 

připomínající plod moruše, odtud tedy jeho název morula. Kolem ní je dosud ještě 

obalová vrstva buněk a pevná blána, na nichž se hranice blastomer jeví jako rýhy, proto 

se dělení zygoty nazývá rýhování.   

            Dalším stadiem vývoje (5.den po oplodnění) je blastocysta, která je tvořená 50 

až 60 blastomerami. U tzv. časné blastocysty je ještě degenerující buněčný obal. U tzv. 

pozdní blastocysty  o den až dva později již tento obal není a jsou odlišeny povrchové 

buňky od buněk uložených uvnitř při stěně váčku. Vznikl tak obal blastocysty – 

trofoblast, zevnitř k němu přiléhá na jednom pólu terčovitý shluk větších buněk – 

embryoblast (zárodečný terčík). Z trofoblastu se později vyvíjejí plodové obaly, 

embryoblast je základem pro budoucí embryo a plod.   

            Pohyb rýhujícího se vajíčka se zpomaluje. Blastocysta se dostává do děložní 

dutiny 4. až 5. den ve stadiu časné blastocysty, zůstane asi 48 hodin ležet blíže 

děložnímu rohu. Výživu získávalo rýhující se oplodněné vajíčko zprvu ze sekretu 

žlázek děložní sliznice. Kritickým momentem této vývojové fáze oplodněného vajíčka 

je první dělení zygoty – její anomálie mívají za následek pozdější potrat.  

 

   2.2.2.2  Nidace, implantace 

                Za 6 až 7 dnů po oplození vajíčka získává blastocysta schopnost zanořit se do 

děložní sliznice, implantovat, nidovat. Děložní sliznice je v této době poměrně vysoká, 

prosáklá, slizniční žlázky jsou naplněné hlenovitým obsahem.  

              V této době se na povrchu blastocysty vytvořila nad souvislou vrstvou buněk 

(cytotrofoblastem) vrstva bezjaderné hmoty s volnými buněčnými jádry hlenovitého 

charakteru (syncytiotrofoblast), v němž se tvoří enzymy schopné rozpouštět povrch 

děložní sliznice. Obvykle to bývá v místě mezi vyústěním slizničních žlázek. Povrch 

sliznice se rozpadá a blastocysta se zanořuje do její hloubky. Otvor po zanoření 

blastocysty se pak zalepí fibrinem a později přeroste epitelem. Tomuto ději, který je 

ukončen asi 9. den po oplodnění vajíčka, se říká implantace, nidace (uhnízdění). 

Blastocysta získává v této době výživu z rozpuštěné děložní sliznice. Poněvadž při 
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nidaci mohou být narušeny krevní vlásečnice děložní sliznice, vylévá se do okolí 

zanořené blastocysty i krev. 

            V termínu očekávané menstruace začíná trofoblast produkovat choriový 

gonadotropin (hCG), který působí na žluté tělísko vzniklé ve vaječníku po ovulaci 

z prasklého folikulu tak, že nezaniká, naopak se zvětšuje a mění se ve žluté tělísko 

těhotenské. To tvoří ve zvýšené míře estrogeny a progesteron, jejichž účinkem děložní 

sliznice dále bují a prosakuje, mění se na deciduu. Vysoké hladiny estrogenů a 

progesteronu způsobí, že menstruace vynechá, a to je první, dosud nejistá známka 

těhotenství. V této době je produkce hCG již tak vysoká, že ji lze prokázat jak v moči, 

tak v krevním séru těhotných (Delahaye 2006, Macků, Macků 1998, Pařízek 2005).  

 

2.2.2.3 Vývoj oplodněného vajíčka po nidaci 

                 Na povrchu blastocysty se kolem 11. až 13. dne po ovulaci začnou tvořit 

nitkovité výběžky – primární klky, kterých je v termínu očekávané menstruace  na 

celém povrchu asi 400. Jsou tvořeny buňkami cytotrofoblastu a na povrchu je vrstvička 

plazmodia. Teprve druhotně do nich vniká vazivo. Jsou bílé barvy a podobají se 

jemným kořínkům rostlin. 

                Na zárodečném terčíku, který z vnitřku blastocysty naléhá na trofoblast, se od 

sebe odliší 2 vrstvy: blíže ke stěně blastocysty ektoderm, pod ním entoderm. Mezi 

ektodermem a entodermem se vytvoří další zárodečný list – mezoderm.  

                Ektoderm se zvrství a mezi vrstvami buněk se vytvoří amniová dutina 

vyplněná amniovou tekutinou. Tato dutina se dále zvětšuje, zprvu mezi embryonálním 

terčíkem a plodovými obaly a potom i pod embryonální terčík. Z ektodermu se vytvoří 

nervový systém, kůže a její součásti, uši a oči.  

                Entoderm  se rozrůstá od okrajů směrem dolů pod terčík, kde se jeho okraje 

spojí, a tak se pod embryonálním terčíkem vytvoří žloutkový váček. Mezitím se v 

embryonálním terčíku vytvořil základ srdce a aorty, z něhož do stěn žloutkového váčku 

prorůstají cévy a vytvoří tzv. žloutkový oběh, jehož prostřednictvím čerpá zárodek ze 

žloutkového váčku výživu. Z entodermu se vytvoří trávicí ústrojí s játry, žlučníkem a 

žlučovými cestami, slinivka břišní, štítná žláza, plíce a další vnitřní orgány.  

                Primární mezoderm je zvětšující se amniovou dutinou zatlačován k obalu 

blastocysty, a vytvoří tak další vrstvu plodových blan, proniká ale i do klků choria – na 

druhé straně proniká mezi entoblast (entoderm a ektoderm). Z mezodermu se vyvinou 

kosti, svaly, vazivo, cévy, močové a pohlavní orgány. Zárodečný terčík je 
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s trofoblastem spojen širokou stopkou, zárodečným stvolem (Macků, Macků 1998, 

Pařízek 2005).  

              Popisované období vývoje, nazývané blastogeneze, je obdobím, kdy se 

vytvořily tři zárodečné listy. Plodové vejce dosud nemá vlastní výživový systém. Při 

migraci získalo dělící se vajíčko výživné látky vstřebáváním sekretu žlázek sliznice 

vystýlající vejcovod, potom sekretu žlázek děložní sliznice. Po nidaci byly výživné 

látky získávány z rozpuštěné děložní sliznice (deciduy), po nahlodání cév děložní 

sliznice z krevních výronů v okolí blastocysty, z krve, která omývala primární klky na 

povrchu blastocysty.   

  

   2.2.3  Období embryogeneze 
             Toto  období začíná třetím a končí 8. týdnem po oplodnění. Ze zárodečného 

terčíku se v této fázi vývoje vytvořil zárodek (embryo), zhruba lidského tvaru 

s objemnou hlavovou částí a se založenými nejdůležitějšími orgány. Proto se tomuto 

období říká též fáze organogeneze. Vytváří se též vlastní výživový systém – placenta 

(Delahaye 2006, Macků, Macků 1998).  

 

  2.2.4  Vývoj embrya 
             Zárodečný terčík je spojen s částí stěny plodového vejce naléhající na děložní 

stěnu buněčným pruhem, zárodečným stvolem. Zvětšující se amniová dutina vyplní 

postupně celý vnitřek plodového vejce kolem zárodečného terčíku a embrya. Primární 

mezoderm byl vytlačen na obvod a přiložil se k choriu. Zbytek žloutkového vaku se 

přiložil k zárodečnému stvolu.  

             20. den po oplodnění je zárodečný terčík oválný, 2 mm dlouhý, je na něm 

patrný objemný hlavový konec a konec kaudální. V té době je již vytvořen základ srdce 

se dvěma primárními aortami, napojenými na cévy ve stěnách žloutkového vaku. Do 

konce prvního měsíce vyrůstá od ocasního konce embrya výchlipka prorůstající 

zárodečným stvolem k plodovým obalům, v níž k nim pronikají zároveň cévy 

k choriovým klkům, tak se vytvořil alantoisový oběh (Macků, Macků 1998). 

            Koncem 1. lunárního měsíce má celé plodové vejce asi 2 cm v průměru, je na 

celém povrchu porostlé jemnými klky. Embryo je asi 8 mm dlouhé, má 4 žaberní 

oblouky a na objemné hlavové části jsou již patrny základy pro oči, uši a nos. Na 

končetinových výběžcích jsou zřejmé základy pro prsty.  
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           Koncem 2. lunárního měsíce, tedy na konci embryonální fáze, má plodové vejce 

asi 5 cm v průměru, embryo je 3 cm dlouhé a váží asi 5 g. Žaberní oblouky již 

vymizely, hlavová část zárodku je stále objemná, trup a končetiny jsou v poměru k ní 

malé. Zárodek má zřetelně lidský tvar a po 8. týdnu jeho vývoje se již mluví o plodu – 

fétu. 

   

  2.2.5  Období fetální 
            Rané fetální období , mezi 9. a 26. týdnem těhotenství, je fází, v níž se 

dokončuje morfologický i funkční vývoj plodu a jeho orgánů až do stadia relativní 

životaschopnosti. Anatomicky i funkčně dozrávají jednotlivé orgány: játra, žlázy 

trávicího ústrojí, mazové žlázy kůže a žlázky sliznic zahájí sekreční činnost. Ledviny 

tvoří moč, která je odváděna do plodové vody. V trávicím ústrojí se z odloupaných 

epitelů, žluče a zbytků plodem spolykané plodové vody tvoří hnědé, mazlavé 

mekonium. Srdeční akce je již od 6. až 7. týdne prokazatelná ultrazvukem, od 18.až 20. 

týdne je slyšitelná stetoskopem.  Svalová činnost plodu se projeví pohyby jeho končetin 

(viditelnými při ultrazvukovém vyšetření), které primagravida rozpozná kolem 20. 

týdne, vícerodička již od 18. týdne.  

            Pozdní fetální období, od začátku 27. týdne gestace do porodu, je fází funkčního 

dozrávání jednotlivých orgánů, jejichž anatomická výstavba byla již v předešlém období 

dokončena. Plod stále roste, jeho hmotnost se zvyšuje. S pokračujícím těhotenstvím 

získává plod větší schopnost adaptovat se podmínkám mimoděložním (Delahaye 2006, 

Macků, Macků 1998).  

 

  2.2.6  Přehled vývoje embrya a plodu 
    2.2.6.1  Vývoj v 1. měsíci těhotenství 

                 Do 5. týdne těhotenství (tj. 3. týdny po oplodnění) má zárodek plochý oválný 

tvar, je zřetelný základ hlavy a ocasního konce (Pařízek 2005). Na konci 5. týdne 

těhotenství je přibližná délka embrya 4 mm a jeho hmotnost je menší než jeden gram 

(Stoppardová 1996).  

                 Do 6. týdne se ale začíná zárodek výrazně měnit. Z plochého, 

trojvrstevnatého tvaru vzniká válcovitý útvar se stále více zřetelným koncem hlavy. 

Nastává období přechodu od vzniku zárodečných listů k vytváření orgánů embrya – je 

to začátek jeho organogeneze. Má už primitivní srdíčko, které tepe, začínají se tvořit 
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srdeční komory a síně. Jsou vytvořeny základní struktury mozku a míchy, na spodině 

mozku se začíná tvořit hypofýza. Vytváří se základy sluchového aparátu. Za tělní 

dutinou je založen pruhovitý shluk buněk, ze kterého postupně vznikne jak vylučovací 

systém, tak i velká část pohlavních orgánů (Stoppardová 1996). Hlavní zažívací orgány 

se vytvářejí z dlouhé trubice, která prochází celým embryem.  

                 Na konci prvního měsíce se embryo pohybuje v plodové dutině naplněné 

tekutinou a na vnější straně vajíčka napojené na vznikající pupeční šňůru (Delahaye 

2006). 

  

2.2.6.2  Vývoj v 2. měsíci těhotenství 

                 Do 7. týdne těhotenství se začínají tvořit chlopně mezi komorami a síněmi 

srdce. Buňky v mozku se rozdělují na okrsky, které budou mít v budoucnu zcela odlišné 

funkce. Vyvíjejí se základy nervů umožňující činnost svalů a jsou určené pro přenos 

bolesti. Vznikají základy pohlavních orgánů, svalů, nervů a krvetvorná tkáň. Na konci 

hlavy se objevují dva malé výstupky pro oči a nepárový základ pro ústa a nos (Pařízek 

2005).  

                 Do 8. týdne se na končetinách objevuje náznak jejich jednotlivých částí a 

pomalu se objevují i známky tvořících se prstů. Zárodek se již v tomto týdnu začíná 

pohybovat. Začíná se tvořit embryonální zažívací trakt včetně tzv. zadního střeva. Je 

založen jícen a základ žaludku, začíná rozdělování střevní trubice na tenké a tlusté 

střevo.  V játrech je patrný vývoj cév a tvorba dvou jaterních laloků. Vytváří se základ 

žlučníku a žlučových cest a pankreas. Vyvíjí se rovněž embryonální plíce. Zároveň 

vrůstá pupečník do tvořící se placenty. Skutečná velikost zárodku je asi 11 mm a váha 

přibližně 0,8g. 

                Do 9. týdne těhotenství je velikost zárodku asi 16 mm (měřeno od temene ke 

kostrči) a váží zhruba 3 g. V tomto období prochází zásadní proměnou končetiny, kde 

se začínají objevovat meziprstní štěrbiny. Pokračuje rozdělování okrsků mozku, vytváří 

se síť cév, které budou mozek zásobovat. Mícha je obklopena buňkami, které jsou 

základem míšních obalů. Vytváří se slzné žlázky a začíná tvorba slzného kanálku. 

Základy sluchových orgánů mají tři části: vnitřní, střední a zevní ucho. Začíná vznikat 

dolní ret a jsou vytvořeny základy pro 20 mléčných zubů.  

                Na konci 2. měsíce těhotenství končí embryonální vývoj. Po 10. týdnu 

těhotenství (po 8. týdnu po oplodnění) se již nemluví o zárodku (embryu), ale o plodu 

(fétu). Na konci tohoto období měří zárodek 3 až 4 cm a váží 4 až 5 g.  Zárodek má již 
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zřetelně lidskou podobu, hlava je však stále výrazně větší oproti tělu (tvoří téměř 

polovinu celkové délky). Zárodek má již vytvořený krk a v obličeji patrná oční víčka. 

Oddělují se prsty na rukou a nohou, mizí ocasní konec. Pokračuje rozvoj mozku. V něm 

začínají vznikat první elektrické impulzy. Začínají fungovat také první reflexy v míše. 

(Delahaye, 2006, MacDougallová 2003, Pařízek 2005). 

 

2.2.6.3  Vývoj ve 3. měsíci těhotenství 

                 Plod je na konci tohoto období  přibližně 9 cm dlouhý a jeho váha se 

pohybuje mezi 14 a 20 g. Na končetinách jsou dobře patrné prsty a prodlužují se ruce. 

Jsou založeny základy kostní tkáně a začínají se vytvářet osifikační jádra na hlavě a 

končetinách. Je možné rozlišit několik žeber. Od 13. týdne těhotenství jsou funkční 

klouby a paže se mohou ohýbat v lokti i v zápěstí. Obličej již začíná mít zřetelnější 

rysy. Oči, které byly umístěny daleko po stranách hlavy, se začínají posouvat směrem 

k obličeji a jsou zakryty víčky. Postupně se formuje boltec ucha. Ve středním uchu se 

vytvářejí svaly, které ovládají kůstky středního ucha. Ve vnitřním uchu je z velké části 

dokončen vývoj hlemýždě. Vytváří se břišní dutina, takže dojde k rozdělení na horní 

oblast, ve které je umístěno srdce a vyvíjející se dýchací soustava, a spodní oblast, která 

obsahuje žaludek, játra, slinivku, slezinu a střeva. Obě oblasti odděluje bránice. Břišní 

dutina je příliš malá na to, aby pojala celé střevo, které se stále prodlužuje, takže 

vstupuje do pupeční šňůry  a stáčí se v ní. Výrazně se vyvinula také játra, v žaludku se 

tvoří svalovina. Svalstvo a žlázky se vytvářejí také v tenkém a tlustém střevě. Ledviny 

nabývají definitivního tvaru a do plodové vody se začíná vylučovat moč. U konce je 

také vývoj placenty.  

 

2.2.6.4  Vývoj ve 4. měsíci těhotenství 

                 Plod na konci 4. měsíce měří asi 11 až 12 cm  a váží kolem 120 g. Tělo je 

pokryto jemnou, svraštělou a červenou kůží, dosud není vytvořen podkožní tuk. Na 

začátku čtvrtého měsíce se začíná střevo, které se velmi rozvinulo, vracet do břišní 

dutiny, která se zvětšila. Objevuje se malé rozšíření – slepé střevo. Ve střevě se začíná 

hromadit substance zvaná mekonium, která se skládá z buněčných zbytků, jež plavou 

v plodové vodě. Dítě je polyká a při narození mekonium vyloučí. Uzrává štítná žláza a 

začíná produkovat hormony. Plíce zatím nemají funkci dýchacího orgánu, nicméně se 

objevují dýchací pohyby, které jsou rychlé a nepravidelné. Tyto pohyby hrudníku  mají 

za úkol umožnit proniknutí plodové vody do plic a následně jí zase vypudit.  
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                V 17. týdnu těhotenství se nervová vlákna míchy obalují myelinem. Dále se 

vyvíjí základ mozkové kůry. Začíná se vyvíjet hmat, chuťové pohárky rovněž začínají 

fungovat.  Vytváří se základy trvalých zubů.  

 

2.2.6.5  Vývoj v 5. měsíci těhotenství 

                 Plod je koncem tohoto měsíce asi 19 cm dlouhý a váží okolo 350 g. Na 

hlavičce začínají růst vlasy a na prstech nehty. Pokožka plodu zesiluje a zároveň se 

aktivují mazové žlázy, které vylučují čirou a mastnou hmotu zvanou mázek neboli 

vernix caseosa. Jeho úkolem je chránit citlivou kůži plodu před maceračními účinky 

plodové vody. Stetoskopem nebo dopplerovským ultrazvukovým přístrojem lze 

poslouchat srdeční ozvy plodu. Dělení nervových buněk je téměř u konce. Žaludeční 

žlázy začínají tvořit šťávy. Začíná tvorba šťáv slinivky břišní  a ty začínají odcházet do 

tenkého střeva. Průdušky jsou rozvětvené, nastává tvorba jejich slizniční výstelky. Jsou 

vyvinuté hlavní plicní cévy, tepny a žíly. Je vytvořena základní struktura ledvin. U 

holčiček se začíná tvořit definitivní struktura vaječníků, u chlapečků semenné váčky ve 

varlatech.  

  

2.2.6.6  Vývoj v 6. měsíci těhotenství 

                 Na konci 6. měsíce měří plod asi 23 cm a váží kolem 850 g. Svalové buňky 

srdce již mají definitivní uspořádání. Probíhá výstavba sliznice v dýchacích cestách, 

okolo dýchacích cest vzniká nakupení buněk, které budou mít význam pro imunitu 

dítěte. Dokončuje se tvorba močové trubice u dívek. Rozlišení pohlavních orgánů je 

dokončeno. Vaječníky začínají mít konečnou stavbu a dotvářejí se i varlata. Plod se 

stále hodně pohybuje a vykoná asi 20 až 60 pohybů za půl hodiny, jejich množství se 

během dne mění. Plod má již fáze spánku a bdění a začíná reagovat na zvuky zvenčí. 

Vývoj obličeje je víceméně ukončen. Oči jsou vepředu blízko sebe a uši zaujímají 

definitivní polohu po stranách hlavy. Dobře vyvinuty jsou i řasy a hlavu pokrývají 

vlasy, které stále rostou. Podoba je v podstatě stejná jako bude při narození.  

 

2.2.6.7  Vývoj v 7. měsíci těhotenství 

                 Plod je na konci tohoto období přibližně 27 cm dlouhý a váží asi 1400 g . 

Srdce se stále liší od novorozeneckého, je přítomna komunikace mezi pravou a levou 

síní, plicní tepna je spojena se sestupnou aortou – toto spojení se nazývá arteriální 
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dučej. Většina krve u plodu neprochází jeho plícemi, ale jejich vývoj je již ukončen. 

K okysličování krve dochází až do porodu v placentě. Žaludek a střeva fungují, vývoj 

ledvin je prakticky ukončen. Mozková kůra začíná tvořit mozkové závity a narůstá 

celkové množství tkáně. Přibývá též tukových zásob. Průduškový strom je zcela 

naplněn plodovou vodou, která se v okamžiku narození rychle vstřebá. Ve 28. týdnu 

těhotenství již plod nedělá neuspořádané dechové pohyby, ale vykonává pohyby 

koordinované, rytmické a začínají mít nižší frekvenci. 

  

2.2.6.8  Vývoj v 8. měsíci těhotenství 

                 Plod na konci 8. měsíce měří asi 32 cm a váží přibližně 2250 g. V této fázi 

vývoje zaplňuje plod prakticky celou dělohu. V této době již plod obvykle zaujímá 

polohu, kdy je hlavičkou dolů a zadečkem nahoru. V celém mozku se prohlubují 

mozkové závity. Stále probíhá tvorba obalů nervových buněk mozku, míchy a ostatních 

nervů. Dokončuje se cévní zásobení mozku. Zorničky očí již reagují na světlo. Kosti se 

stále prodlužují a sílí.  Hladina vápníku (potřebný pro osifikaci kostí) v krvi dítěte  je 

v této době mnohem vyšší než v krvi matky. Nadledvinky má plod stejně velké jako 

dospělý jedinec. Každý den vyprodukují desetkrát víc steroidního hormonu, než je 

obvyklé u dospělého člověka. Část se ho mění v estrogen, který způsobuje, že z prsou 

matky vytéká klostrum. Po narození dítěte se nadledvinky zmenší. Plicní sklípky se 

vystýlají epiteliálními buňkami, které produkují povrchově aktivní látku (surfaktant). 

Tato látka brání splasknutí alveolů ve vnějším prostředí, čímž je umožněno dýchání.  

 

2.2.6.9  Vývoj v 9. měsíci těhotenství 

                 Na konci 9. měsíce je plod 48 až 50 cm dlouhý, váží více než 2700 g a má 

všechny známky zralosti. Kůže je napjatá, růžová a pokrytá mázkem, celé tělo je 

pokryté silnou tukovou vrstvou. Lanugo, jemné ochmýření, které pokrývalo celé tělo 

plodu, téměř vymizelo, zůstává už jen na zádech mezi lopatkami. Úpon pupečníku je 

uprostřed vzdálenosti mezi horním okrajem stydké kosti a processus xiphoideus. Švy 

mezi lebečními kostmi jsou úzké, fontanely malé. K uzávěru fontanel dojde až několik 

měsíců po narození. Vytvořeny jsou nosní a ušní chrupavky, nehty na rukou přesahují 

špičky prstů, na nohou dosahují špiček prstů. Probíhá dozrávání buněk v mozkové kůře. 

Vlákna nervových buněk dosahují definitivní délky a větvení. Hotova je i výstavba cév 

v mozku. Tvorba obalů nervů se bude dokončovat ještě několik let. V těchto posledních 

týdnech produkuje dítě prostřednictvím nadledvinek kortizon, který napomáhá plicím 
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ve zrání při přípravě na první nadechnutí (Delahaye, 2006, MacDougallová 2003, 

Pařízek 2005, Stoppardová 1996). 

 

 2. 3  Změny v organismu těhotné ženy 
          Pro ženu představuje těhotenství velikou zátěž, která vyplývá především 

z potřeby zabezpečit výživu rychle se vyvíjejícímu plodu. Tomu se organismus těhotné 

ženy přizpůsobuje změnami řady fyziologických funkcí vyvolaných jednak 

hormonálními podněty, ale i podněty z fetoplacentární jednotky (Macků, Macků 1998, 

Měrková 2000).  

 

  2.3.1 Těhotenské změny na rodidlech 
            Děloha plní v období těhotenství funkci pouzdra, v němž se vyvíjí plodové 

vejce, za porodu pak orgán, který vypudí plodové vejce do porodních cest. K tomuto 

účelu je děloha anatomicky vybavena a v průběhu těhotenství se dále přizpůsobuje. 

Z hmotnosti 50 až 60 g před těhotenstvím dosáhne na konci těhotenství hmotnosti 900 

až 1000 g. Objem její dutiny se zvýší ze 2 až 3 ml před otěhotněním na 4500 až 5000 ml 

i více koncem těhotenství (Johnová 2003). 

            Změní se i stavba dělohy: kromě děložního těla a hrdla, anatomicky i funkčně 

odlišných, se od 4. měsíce gravidity mezi nimi formuje přechodná část – dolní děložní 

segment. Původně hruškovitý tvar dělohy se v druhé polovině těhotenství změní na 

ovoidní, eventuálně kulovitý při vícečetných těhotenstvích. Mění se i uspořádání 

svalových vláken v děložní stěně. Svalová vlákna probíhají spirálovitě v několika 

vrstvách. Zmnoží se cévní zásobení, průtok krve se zvýší ze 30 až 50 ml/min u 

netěhotné dělohy na 800 až 900 ml/min na konci těhotenství. Děložní tělo mění 

v těhotenství svoji velikost, tvar, konzistenci (je prosáklé, měkké a tonus je chabý) i 

barvu.   

            Již v prvních dnech těhotenství se děloha souměrně trochu zvětší v důsledku 

překrvení. Později se na jejím povrchu dají zjistit tvarové změny, odpovídající místu 

uhnízdění oplodněného vajíčka. V důsledku překrvení, prosáknutí a růstu dělohy se 

postupně mění její uložení v prostoru malé pánve. Zprvu těhotná děloha zdánlivě zvětší 

své ohnutí dopředu, děložní tělo se změní na kulovité. 

Děloha se zvětšuje v závislosti na trvání gravidity: 
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Koncem 1. lunárního měsíce gravidity je děloha měkčí, prosáklejší a jen nepatrně 

zvětšená. 

Koncem 2. lunárního měsíce je děloha velká asi jako husí vejce, ovoidní, prosáklá a 

měkká. 

Koncem 3. lunárního měsíce je děložní tělo velké asi jako pěst dospělého muže, je 

kulovité, má cystickou konzistenci. Její fundus sahá k hornímu okraji spony stydké, 

děloha je doposud v malé pánvi. 

Ve 4. lunárním měsíci se plodové vejce rychle zvětší v důsledku zmnožení plodové 

vody, proto se zvětší i děloha, takže její fundus je na šíři dvou prstů nad horním okrajem 

spony stydké. Děložní tělo je stále skloněné dopředu. Zvětšováním plodového vejce je 

podmíněn vznik tzv. dolního děložního segmentu.  

Koncem 5. lunárního měsíce vystoupí děložní fundus nad střed vzdálenosti mezi 

pupkem a sponou. Děložní tělo již není skloněno proti děložnímu hrdlu a má ovoidní 

tvar. V této době je možné slyšet srdeční ozvy plodu a zastihnout pohyby plodu 

pohmatem nad břišní stěnou.  

Koncem 6. lunárního měsíce dosáhne děložní fundus výše pupku. Děložní tělo se opírá 

o přední břišní stěnu, kterou znatelně vyklenuje. Tvar dělohy je nadále ovoidní. 

Koncem 7. lunárního měsíce je děložní fundus asi v jedné třetině vzdálenosti mezi 

pupkem a hrotem mečovitého výběžku hrudní kosti. 

Koncem 8. lunárního měsíce je ve výši dvou třetin vzdálenosti mezi pupkem a hrotem 

mečovitého výběžku hrudní kosti.  

Koncem 9. lunárního měsíce sahá fundus až k žeberním obloukům.  

Koncem 10. lunárního měsíce fundus klesne do stejné výše, jako byl koncem 8. měsíce. 

Tento pokles je důsledkem rozvíjení dolního děložního segmentu, do něhož sestupuje 

naléhající část plodu.  

           Zvětšování dělohy je způsobeno jednak hypertrofií vláken děložní svaloviny (do 

délky se zvětší až desetkrát) a novotvořením svalových buněk, hyperplazií pod vlivem 

estrogenů, jednak zvětšujícím se objemem  plodového vejce. Hypertrofie a hyperplazie 

převažují v první polovině těhotenství: ve 3. a 4. měsíci gestace je děložní stěna 3 až 4 

cm silná. Ve druhé polovině těhotenství se děloha zvětšuje převážně distenzí, rostoucím 

plodovým vejcem, takže se její stěna ztenčí ze 4 cm na 0,5 cm a v oblasti dolního 

děložního segmentu ještě více. Po porodu se děloha zmenší nejprve retrakcí, poté 

postupnou involucí, snížením prokrvení, vstřebáním prosáknutí, mizením 
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novotvořených svalových vláken a zmenšením hypertrofovaných vláken. Za 6 až 8 

týdnů po porodu nabude děloha normálního tvaru, konzistence i uložení. 

           Dolní děložní segment  se od 4. měsíce těhotenství vytváří mezi děložním hrdlem 

a děložním tělem, zprvu jako úzký pruh, který koncem těhotenství dosahuje šíře 8 až 10 

cm. Vzniká z dolní části děložního těla, je tenký, v jeho anatomické skladbě převládá 

vazivo, svalová vlákna jsou krátká. Při porodu se tato část dělohy nestahuje, je pasivní, 

naopak je roztahována. Hranice mezi děložním tělem a dolním děložním segmentem se 

znázorní zvláště při nadměrném rozepnutí dolního segmentu jako tzv. Bandlova rýha, 

jíž uvnitř dělohy odpovídá kruhový svalový prstenec.  

           Děložní hrdlo plní funkci uzávěru děložní dutiny a zachovává až do porodu svůj 

tvar. Je prosáklé a překrvené, uložené vzadu směrem ke kosti křížové. Sliznice 

vystýlající kanál děložního hrdla neprodělává deciduální přeměnu, její žlázky secernují 

vazký, čirý hlen, který jako zátka uzavírá hrdlo a brání vniknutí infekce do děložní 

dutiny.  

           Děložní přívěsky (vaječníky a vejcovody) se vysouvají spolu s dělohou směrem 

vzhůru, ve 4. měsíci vystupují z malé pánve. Na jednom ovariu je degenerující žluté 

těhotenské tělísko. V průběhu těhotenství  část folikulů v kůře ovaria zanikne. Někdy 

ale účinkem hCG prodělá část folikulů luteinovou přeměnu a mění se na malé cysty se 

žlutou stěnou. Ovariální cyklus se obnoví po skončení laktace, někdy ještě v období 

laktace. 

           Pochva a vulva jsou v těhotenství prosáklé a překrvené. Poševní sliznice je 

nafialověle zbarvená, kyprá a  poševní stěny jsou poddajné. Také poševní epitel 

prodělává těhotenské změny, od 3. měsíce se v cytologických nátěrech objevují pro 

těhotenství specifické, navikulární buňky. Teprve před termínem porodu se cytologický 

obraz mění, objevuje se více buněk se známkami estrogenního působení, eosinofilních 

buněk a buněk pyknotických, čehož je využíváno k diagnostice blížícího se porodu. 

Kromě překrvení zevních rodidel lze pozorovat zvýšené ukládání kožního pigmentu na 

vulvě, hrázi a kolem řitního otvoru.   

 

  2.3.2  Těhotenské změny na prsou 
            Mléčná žláza prodělává v těhotenství změny zaměřené na její příští funkci – 

laktaci. Celé prsy se zvětšují rozvíjením žlázového parenchymu a přibýváním tuku ve 

vmezeřeném vazivu. Bradavkové dvorce jsou zvýšeně pigmentované, bradavky se 
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stávají erektilními. Celá žláza a prs jsou bohatě prokrvené, zmnožená podkožní 

kapilární síť je viditelná po obvodu dvorců. Již v prvních týdnech gravidity tvoří mléčná 

žláza rosolovitou hmotu, mlezivo (kolostrum), které lze vytlačit v kapičkách z ústí 

mlékovodů na bradavkách.  

           Tyto změny na prsech těhotné ženy jsou vyvolány účinkem estrogenů a 

progesteronu, nejprve ovariálních, později placentárních. Estrogeny stimulují proliferaci 

žlázových vývodů, progesteron spolu s estrogenem proliferaci sekrečního epitelu 

alveolů. Na takto připravenou mléčnou žlázu působí po porodu hypofyzární hormon 

prolaktin a vyvolá tvorbu mléka (Macků, Macků 1998).  

  

  2.3.3  Těhotenské změny na močovém ústrojí 
            Průtok krve ledvinami se zvyšuje, v důsledku toho se ledviny zvětší, stoupá 

glomerulární filtrace. To je vyvoláno účinkem aldosteronu a kortizonu a zřejmě i 

placentárního laktogenu. Jsou větší ztráty jodu, kyseliny listové, aminokyselin a 

glukózy močí. Tubulární resorpce sodíku a vody je vyšší. Objem celkové vody 

v organismu těhotné se do konce gravidity zvýší o 20%.  

           Odvodné močové cesty mají překrvené sliznice. Močový měchýř je těhotnou 

dělohou vysunován vzhůru, žena proto musí  častěji vyprazdňovat močový měchýř. 

Peristaltika hladkých svalových vláken ve stěně močovodů, močového měchýře a 

močové trubice a jejich tonus jsou účinkem progesteronu nižší, také uložení močovodů 

se mění. Močovody jsou často dilatované. V močovém měchýři zůstává po vymočení 

zbytek moči, může dojít až k retenci z neschopnosti vědomého vyprázdnění měchýře. Je 

také zvýšené riziko refluxu moči i riziko infekce horních oddílů močových cest a ledvin 

(Johnová 2003, Macků, Macků 1998).  

 

2.3.4 Těhotenské změny na dýchacím ústrojí 
              V těhotenství jsou kladeny vyšší nároky i na dýchací systém. Spotřeba kyslíku 

se zvýší o 20%. Dechový minutový objem se do konce těhotenství zvýší asi o 40 až 

60% - jednak zvýšením dechového objemu o 40%, jednak zvýšením dechové frekvence 

asi o 10 dechů za minutu, neboť v důsledku zvýšeného stavu bránice je vitální kapacita 

plic poněkud snížená a podstatně snížená je i reziduální kapacita plic. V důsledku 

zvýšené plicní ventilace je vyšší sycení krve kyslíkem a nižší sycení oxidem uhličitým. 

Změny dynamiky respirace mají za úkol zabezpečit optimální podmínky nejen pro 
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matku, ale i pro rostoucí plod.  V těhotenství se někdy dostavuje mírnější forma 

dyspnoe (Johnová 2003, Macků, Macků 1998, Měrková 2000, Vitíková 2007). 

  

2.3.5 Těhotenské změny na trávicím ústrojí 
              Sliznice ústní dutiny je překrvená, zejména na dásních, interdentální papily 

jsou zduřené, snadno krvácí při čištění chrupu a po kousání do tuhých pokrmů. Zbytnělá 

sliznice inklinuje k zánětům.  

             Působením hormonu relaxinu dochází ke snížení aktivity žaludku, tenkého a 

tlustého střeva (Wessels, Oellerich 2006). Snížený tonus hladkého svalstva stěn 

trávicího ústrojí a jeho obleněná motilita jsou příčinou plynatosti a zácpy těhotných žen. 

Jsou ale i příčinou některých jiných nefyziologických projevů trávicího ústrojí jako je 

pálení žáhy, když ochablým svěračem mezi jícnem a žaludkem regurgituje kyselý 

žaludeční obsah do dolní partie jícnu, dále pak biliární dyskineze (zpomalené 

vyprazdňování žlučníku), které spolu se zvýšenou hladinou cholesterolu představuje 

riziko vzniku cholelitiázy. Zároveň je riziko infekce žlučových cest.  

 

2.3.6 Těhotenské změny na pohybovém ústrojí 
              Těhotenství působí změny fyziologické, ale i některé možné patologické. 

Hmotnostní přírůstek v těhotenství činí asi 10 až 12 kg a je příčinou změn statiky 

v oblasti pletence pánevního. Problematikou změn ve statice pánve a páteře a 

vzájemných vztahů páteř-pánev se zabývala řada autorů různých medicínských oborů 

(Macků, Macků 1998, Měrková 2000).  

              Od začátku gravidity je svalstvo i vazivo pod biochemickým vlivem 

stoupajících hladin steroidních a bílkovinných hormonů placenty. Účinek hormonů 

spočívá ve snížení  pevnosti vaziva a svalstva břišní stěny, především fascie. Břišní 

stěna povoluje ve všech vrstvách a uhýbá rostoucímu objemu dělohy. Rozvolňuje se 

vazivo kloubních pouzder končetin a obratlových spojů lumbální páteře a snižuje se 

pružnost a pevnost postavy. Uvolňuje se spojení pánevních kostí, jak v symfýze, tak 

v sakroiliakálním skloubení (Johnová 2003). 

             V těhotenství nastává změna statiky těla. Držení těla se přizpůsobuje 

zvětšujícímu se obsahu dutiny břišní. Změněné rozdělení tělesné hmotnosti s posunem 

těžiště dopředu, ke kterému dochází již od 4. měsíce těhotenství, kompenzuje páteř 

zvýšenou bederní lordózou. Se zvýšenou lordózou souvisí i zvýšený sklon pánve. 
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Následkem toho se kompenzačně zvyšuje i hrudní kyfóza (Macků, Macků 1998, 

Měrková 2000, Vitíková 2007). Zvýšená bederní lordóza klade zvýšené požadavky na 

funkci dlouhých svalů, dochází k přetížení zádového svalstva v této oblasti, která se 

vyčerpává víc, než při normální anomálii držení těla, protože pracuje při mechanicky 

nepříznivých podmínkách.  

             Břišní svaly někdy nestačí pružně povolovat a přitom odolávat zvětšující se 

děloze, která se o ně opírá. Dochází k ochabnutí a někdy i k rozestupu přímých břišních 

svalů (Měrková 2000, Vitíková 2007). Chabá břišní stěna nepodepírá dostatečně dělohu 

a ta přepadává dopředu, což vede k porušení statiky a k obtížnému vyrovnávání těžiště 

těla.  

             Snížením funkční schopnosti svalstva břicha se mění držení těla. Aby se 

zabezpečilo správné držení těla a vzpřímená chůze, musí jeho funkci přebrat zádové 

svalstvo.  

             Klouby, kloubní pouzdra a vazy v oblasti pánve se v průběhu těhotenství 

překrvují, prosakují a uvolňují. Tak jako je pevnost pletence pánevního důležitá pro 

vzpřímenou chůzi, je důležitá jeho prosáklost pro těhotenství a porod. Vznik 

uvolňovacích procesů je podmíněn hormonální činností. Růstové a uvolňovací pochody 

ve tkáních se odehrávají v celém organismu ženy, ve všech orgánech, z čehož vyplývají 

i nepříznivé podmínky, jako je uvolňování zádových svalů, svalů břicha, dna pánevního 

apod. (Měrková 2000). Prosáknutí vazů a kloubních pouzder má za následek určité 

rozvolnění pánevního pletence, což se projeví mimo jiné i při chůzi těhotných o širší 

bázi (tzv. kachní chůze) (Macků, Macků 1998, Měrková 2000). Vznikající bolesti 

v kříži ve vyšších stádiích těhotenství jsou připisovány právě uvolňujícím procesům 

v sakroiliakálním spojení.  

        Nárůst hmotnosti a předsunuté těžiště těla s váhou na prstech během gravidity 

způsobuje značné zatížení dolních končetin, které spolu s těhotenským prosáknutím 

svalů a vazů kloubních pouzder je příčinou klesání nožní klenby. Tento proces je 

bolestivý, způsobuje značné potíže při chůzi a stání a může vést k vytvoření plochých 

nohou (Měrková 2000, Vitíková 2007).   

   

2.3.7 Metabolické změny v těhotenství 
              Organismus matky zajišťuje výživu plodu a připravuje mléčnou žlázu na její 

funkci po porodu. Zvětší se tělesná hmotnost těhotné, a to jednak růstem dělohy a jejího 

 - 34 -



obsahu, jednak zvětšením krevního řečiště, množstvím kolující krve a zvýšením objemu 

extracelulární tekutiny v mezibuněčných prostorách. Malá část hmotnostního přírůstku 

připadá na rezervy matky, tj. ukládání tuku a proteinů a zmnožení intracelulární 

tekutiny v buňkách.  

              V těhotenství se zvyšuje bazální metabolismus až o 20%, z čehož vyplývá 

zvýšená potřeba kyslíku. Většinu tohoto zvýšení (asi 80%) spotřebuje plod (Macků, 

Macků 1998).    

 

2.3.7.1  Metabolismus vody a minerálů 

               Objem celkové tělesné vody se v těhotenství zvýší o 7000 ml, aniž by se to 

projevilo edémy. Z tohoto množství asi 1200 až 1500 ml připadá na zmnožení krevního 

objemu, asi 5000 ml na zmnožení extracelulární tekutiny (Macků, Macků 1998, 

Měrková 2000). Většina minerálů – železo, vápník, fosfor, hořčík, draslík, síra, sodík, 

chlor – má v graviditě pozitivní bilanci, čímž se zabezpečí potřeby plodu. Koncentrace 

těchto iontů v séru je vesměs na dolní hranici hodnot u netěhotných. 

               Spotřebu železa kryje plod aktivním placentárním transportem z mateřského 

séra, přičemž důležitou roli hraje feritin (látka bílkovinné povahy, na níž se ionty železa 

navazují). Těhotná žena spotřebuje za celou dobu gestace 800 až 1400 mg železa. 

Vstřebání železa v trávicím ústrojí těhotných je oproti netěhotným zvýšené.  

  

2.3.7.2  Metabolismus bílkovin 

                Bilance bílkovin u těhotných žen je pozitivní, zadržují jich tolik, kolik je 

zapotřebí pro růst mateřských tkání a pro vývoj plodu. Celkové množství v krvi 

kolujících albuminů zůstává po celou dobu těhotenství konstantní, globulinů však 

přibývá.  

               V těhotenství se krev zmnožením plazmy zředí, proto je hladina sérových 

proteinů oproti netěhotným nižší (55,0 až 75,0 g/l). V bílkovinném metabolismu je plod 

zcela odkázán na převod aminokyselin z mateřského oběhu. Hladina fibrinogenu 

v těhotenství trvale stoupá.  

              Imunologickými metodami bylo prokázáno, že v těhotenství se v krvi objevují 

látky bílkovinné povahy, které se v ní mimo gestaci nenacházejí,  a jsou proto 

označovány jako těhotenské proteiny. Jsou vytvářeny placentou. Mezi tyto specifické 

těhotenské proteiny patří i placentární laktagen hPL, alfa-fetoprotein, karcinom-

embryonální antigen CEA a další. Jejich zjišťování k posouzení může mít v některých 

 - 35 -



případech klinický význam. HPL je zjišťován k posouzení sekreční  zdatnosti placenty, 

alfa-fetoprotein se vytváří v žloutkovém váčku a pak v játrech plodu, slouží k zjišťování 

vývojových vad neurální trubice, CEA je používán jako nádorový marker. 

 

2.3.7.3  Metabolismus sacharidů 

                Metabolismus sacharidů je graviditou silně ovlivněn. Využití glukózy je nižší 

a na konci těhotenství mají tkáně vyšší rezistenci k inzulínu. Je to v zájmu plodu, 

k němuž glukóza snadno proniká placentární bariérou. Inzulín jí ale neprochází.  

               Stoupající hladiny estrogenů a progesteronu na začátku těhotenství vyvolají 

vyšší tvorbu inzulínu, ale zároveň sníží citlivost tkání na jeho účinek, což má za 

následek vyšší hladinu glukózy v plazmě. 

        

2.3.7.4  Metabolismus tuků 

                V těhotenství stoupá v mateřském séru koncentrace lipidů. Je to v souvislosti 

s vyšší hladinou estrogenů a placentárního laktogenu hPL. Hladina lipidů v séru 

těhotných žen dosahuje až 10 g/l oproti 4 až 9 g/l u netěhotných. 

               Až do 30. týdne gestace se v mateřském organismu hromadí tuky jako 

energetická rezerva. Později, kdy vzrůstají požadavky plodu na dodávku živin, se 

tukové rezervy snižují. Tímto mechanismem je zabezpečena těhotná žena i plod v době 

hladovění nebo při těžké fyzické zátěži. Hladina cholesterolu stoupá ze 3,9 mmol/l 

mimo graviditu na 6,5 mmol/l v období těhotenství (Macků, Macků 1998). 

      

2.3.8 Endokrinologické a imunologické změny v těhotenství 
              Endokrinní situace ženy je dána zprvu přetrváváním žlutého tělíska a poté 

vznikem placenty. Stoupá produkce choriálních gonadotropinů tvořených trofoblastem a 

steroidních hormonů (estrogenů a progesteronu) tvořených těhotenským žlutým 

tělískem. Ty se účastní na mnoha změnách: vynechání menstruace, zástava zrání dalších 

folikulů, prosáknutí a zbytnění děložní svaloviny, zmnožení lalůčků a vývodů v prsní 

žláze a řadu dalších změn. Produkce choriového gonadotropinu dosahuje maxima v 10. 

až 12. týdnu těhotenství, pak se snižuje (Měrková 2000).  

              Po 3. měsíci gestace převezme funkci těhotenského žlutého tělíska placenta.        

Placenta v této době produkuje choriální gonadotropiny v nižším množství, zato se 

postupně zvyšuje tvorba placentárních estrogenů a progesteronu (Macků, Macků 1998). 
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Estrogeny jsou tvořeny se stoupajícím množstvím až do porodu. Působí především na 

cílové orgány (pochvu, dělohu, prsní žlázy) a vyvolávají jejich růst a diferenciaci. 

Sekreci estrogenů řídí adenohypofýzové gonadotropiny. Progesteron způsobuje 

především transformaci děložní sliznice z proliferační do sekreční fáze, čímž ji 

připravuje na implantaci vajíčka. Vyvolává zhuštění cervikálního hlenu. Sekreci 

progesteronu řídí hypofýzový luteinizační hormon (Johnová 2003).  

              Funkční a částečně anatomické změny jsou prokazatelné u všech žláz 

endokrinního systému (Macků, Macků 1998).  

   

2.3.9 Změny oběhového systému v těhotenství 
              Oběhový systém je více zatížen. Stoupá práce levé komory, zvýší se počet 

úderů srdce až o 20 úderů za minutu (Johnová 2003). Krevní tlak se v prvním a druhém 

trimestru nemění, potom mírně stoupá, a to hlavně tlak diastolický. Při delším stání se u 

některých žen dostaví kolaps, kdy systolický tlak klesá a diastolický naopak stoupá. 

V pokročilé graviditě se u některých žen v poloze na zádech objevuje tzv. syndrom 

dolní duté žíly. Zvětšená děloha utlačuje vena cava, tím se zmenšuje venózní návrat, 

systolický tlak klesá a může dojít ke kolapsu (Měrková 2000). Snížený tonus žilních 

stěn podporuje vznik varixů (Johnová 2003). Na jejich vzniku se podílí mnoho 

rizikových faktorů, rozhodující je však genetická podmíněnost. Rostoucí děloha utlačuje 

žíly v pánvi a brání volnému návratu krve z dolní poloviny těla. Tím stoupá tlak v žilách 

dolních končetin, které povolují a postupně se rozšiřují. U lehčích postižení jsou 

zasaženy bérce, nález na stehnech a zevních rodidlech patří mezi závažnější (Chmel 

2004, Vitíková 2007).  

             Celkový objem kolující krve je koncem těhotenství asi 1200 až 1500 ml, tedy 

přibližně o třetinu vyšší. Zmnoží se především plazma, následkem toho dochází k 

„zředění“ krve, sníží se počet erytrocytů, leukocytů je více. Sedimentace krve je vyšší 

(Johnová 2003). Snižuje se hladina hemoglobinu, klesá i hematokrit (fyziologická 

těhotenská anémie) (Měrková 2000). 

  

2.3.10  Psychické změny v těhotenství 
               Těhotenství je provázeno nejen somatickými, ale i psychickými změnami, a to 

i u žen s plánovaným, případně vytouženým těhotenstvím, žijících v harmonických 

partnerských a rodinných vztazích bez problémů zdravotních, finančních, , bytových či 
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problémech v zaměstnání. Změny se projeví především v emocionalitě (citové 

reaktivitě). Intenzita projevů změněné emocionality je závislá na osobnostních kvalitách 

těhotné ženy a nepochybně i na jejím okolí.  

               I přes pozitivní postoj k těhotenství je téměř normální, že se dostaví i 

protikladné pocity. Období, kdy se žena stává matkou, je zároveň obdobím 

přehodnocování dosavadních hodnot, obdobím změn, starostí a obav. Těhotná žena má 

strach z porodu, zda se dokáže vyrovnat s bolestmi a jinými nepříjemnostmi. Jiný důvod 

obav je z toho, zda se dítě narodí živé a zdravé, bez vývojových poruch. Gravidní žena 

může mít obavy o svou roli matky, zda se naučí o novorozence  a kojence správně 

pečovat, aby mu neublížila.  

              I za normálních okolností trvá určitý čas, než si žena zvykne na změny ve svém 

vzezření. Těhotenství však neposkytne ženě příliš času, aby si zvykla na somatické 

změny provázející gestaci.  

              Změny emocionality se projevují kolísáním nálad od euforie do deprese. Není 

neobvyklé, že těhotná začne být hyperkritická a podrážděná, že její reakce na celkem 

bezvýznamné události jsou přehnané, že si přestává věřit, že čas od času „zpanikaří“, je 

frustrovaná, ve stavu beznaděje, a že se dokonce dostavují období deprese a pláče.  

 

 2.4  Tělesná aktivita v průběhu těhotenství 
          Je prokázáno, že sport všeobecně má pozitivní vliv na organismus člověka. Pohyb 

v těhotenství vede nejen k psychické a fyzické kondici, ale napomáhá i zabránit 

změnám, které s ním souvisejí, připravuje tělo na porod tak, aby jeho průběh byl co 

nejlepší a nejrychlejší. Některé studie dokonce ukázaly, že u žen, které v těhotenství 

cvičily, se zkrátila doba porodu, snížil se výskyt komplikací, které mohly vést k porodu 

císařským řezem, a ženy po porodu se rychleji zotavovaly (Pařízek 2005). Sport 

v těhotenství je velmi specifický a každá žena k němu musí přistupovat jinak. Je mnoho 

aktivit, které musí vypustit nebo změnit a jež dříve byly běžnou součástí jejího života. 

Byl prokázán pozitivní vliv cvičení na ženu, ale nejsou důkazy o vlivu na hmotnost či 

donošenost plodu. Vždy záleží na aktuálním stavu, pocitech budoucí maminky, její 

předešlé sportovní aktivitě a trénovanosti. Postupem času se musí i přijatelné sporty 

přizpůsobit pokročilosti těhotenství a tím vznikajícím problémům jako jsou bolesti 

v zádech, bolesti plosek nohou, ale i horší obratnost a pohyblivost. Mohou se 

vyskytnout i problémy s pozorností a rychlostí reakce na podněty a mnoho dalších 
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individuálních problémů (Bejdáková 2006, Hromádková 1999, Pařízek 2005). Změny 

v organismu vyvolané těhotenstvím nebrání v pravidelné sportovní aktivitě, zvláště 

v prvních měsících gravidity. Ve druhém a zejména ve třetím trimestru děloha svými 

rozměry omezuje pohyblivost trupu a brání dýchacím pohybům bránice. Svalstvo 

přestává být dostatečnou oporou pro páteř a hrudní koš, což má za následek bolesti 

v bedrech a kříži. Pro prevenci těchto problémů je právě sport často účinnou terapií 

(Pařízek 2005). 

 

  2.4.1 Obecná doporučení a omezení v tělesné aktivitě 

             Pro tělesnou aktivitu v průběhu těhotenství platí některá obecná doporučení a 

omezení. To se týká i požadavků na správné sestavení cvičební jednotky a uplatní se i 

při volbě vhodné pohybové aktivity. Mezi důležité zásady pro tělesnou aktivitu a sport 

v těhotenství patří: 

• Necvičit a netrénovat do úplného vyčerpání, velké únavy. 

• Nezačínat s novým sportem, v již provozovaném je možné pokračovat střední 

intenzitou. 

• Předejít přehřátí, tělesná teplota při fyzické aktivitě nesmí přesáhnout 38°C. 

• Dodržovat pitný režim a tím předejít dehydrataci. 

• Sportovní výkon nesmí vyvolat oběhové selhání – projeví se jako tzv. „černo 

před očima“. 

• Výkon nesmí vyvolávat dlouhodobé zvyšování nitrobřišního tlaku a být 

podmíněn zadržováním dechu – tím se snižuje průtok krve dolní polovinou těla 

a zhorší se krevní zásobení plodu okysličenou krví. 

• Vhodným oblečením a obuví předcházet prochladnutí a provlhnutí, zvláště za 

nepříznivého počasí. 

• Nevhodný je pobyt ve vysokohorském prostředí nad 2500 m.n.m., kvůli nižšímu 

podílu kyslíku ve vzduchu. 

• Neprovozovat sporty, při kterých hrozí zranění, pády, srážky, nárazy, které by 

mohly způsobit zranění břišní dutiny, zhmoždění břišní stěny (např. lyžování). 

• Necvičit při pocitu počínající nemoci, zvýšené teplotě, velké únavě.  

• Vyvarovat se pohybů do krajních poloh (svaly, vazy a šlachy jsou více uvolněné 

a je tedy větší riziko zranění) (Bejdáková 2006, Huch 2007, Pařízek 2005). 

• Pokud žena před otěhotněním necvičila, měla by začít pozvolna. 
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• Ve dnech předpokládané menstruace je vhodné snížit intenzitu cvičení, a to 

především v prvním trimestru (tyto měsíce jsou důležité pro uhnízdění vajíčka). 

• Tepová frekvence v průběhu cvičení by neměla překročit 140 tepů/minutu. 

• Po prvním trimestru není vhodné cvičení vleže na břiše. 

• Ve třetím trimestru by se nemělo cvičit delší dobu v poloze na zádech (děloha 

utlačuje dolní dutou žílu a omezuje krevní oběh). 

• Je vhodné zcela vynechat prudké švihy, odrazy, výpady, skoky, visy a výdrže se 

zadržením dechu. 

        Pokud žena trpí nějakou chorobou (hypertenze, epilepsie, diabetes mellitus I. typu, 

anémie, porucha funkce štítné žlázy apod.) nebo měla předchozí předčasný porod či 

potrat, měla by se o vhodnosti cvičení poradit s lékařem (Vitíková 2007). 

    

  2.4.2  Nevhodná cvičení a sporty v těhotenství 
              Během těhotenství se více uvolňují vazy a svaly, zvyšuje se kloubní 

pohyblivost, což usnadňuje a zrychluje porod. Na druhé straně při sportu a cvičení to 

může vést k rychlejší možnosti poškození právě vazů a svalů. Proto je nutné dbát na 

postupné zahřátí před cvičením a pomalé uklidnění po cvičení. Z tohoto důvodu také 

nejsou vhodná veškerá švihová cvičení a protahování do krajních poloh. Těhotné ženy 

také často mívají hypotenzi, a proto nejsou  vhodné rychlé změny poloh, které pak těžko 

snášejí a mohou se vyskytnou závratě. Ty se mohou projevit i v lehu na zádech, kdy se 

již po 3. měsíci těhotenství díky zvětšenému objemu dělohy při této poloze utlačuje 

dolní dutá žíla. To může vést až ke ztrátě vědomí.  

              Mezi rizikové sporty, které se v období těhotenství nedoporučují patří jízda na 

koni, tenis, bruslení, lyžování, terénní běh, squash, aerobic a další. Tyto sporty by se 

daly nazvat problémovými, protože zde hrozí nebezpečí zranění. Záleží ale  na 

zdravotním stavu těhotné a na tom, jak je v tom určitém sportu zdatná a jakou intenzitou 

jej provádí. Při provozování výše uvedených a dalších problémových  sportů je velmi 

důležitý individuální přístup každé ženy a posouzení, zda klady tělesné aktivity opravdu 

stojí za možná rizika spojená s tímto sportem. 

        Mezi rizikové sporty, které je nutné zcela vyloučit patří: 

• Bungee jumping, seskoky padákem, horolezectví, sjezd na horském kole apod. 

(riziko těžkých zranění a pádů). 

• Potápění (plod je náchylnější k dekompresní nemoci). 
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• Míčové hry (kontaktní sport, riziko nárazů, zhmoždění dutiny břišní). 

• Cvičení na nářadí, silové sporty, například vzpírání, vrhy (zvýšený nitrobřišní 

tlak). 

• Všechny velmi namáhavé vytrvalostní výkony například při běhu, běhu na 

lyžích, jízdě na kole apod. (Bejdáková 2006, Huch 2007).  

  

2.4.3 Vhodné pohybové aktivity v těhotenství 
2.4.3.1  Speciální tělocvik pro těhotné 

                Toto cvičení připravuje ženy na porod, cviky jsou zaměřené na posílení 

svalových skupin, které jsou pro porod důležité (např. svaly pánevního dna) nebo 

v průběhu těhotenství ochabují (např. břišní svaly). Účelem těhotenského cvičení je také 

udržení optimálního zdravotního stavu těhotné a zabránění změnám, které těhotenství 

způsobuje v organismu ženy. Obsahuje rehabilitační cvičení a cviky ze zdravotní 

tělesné výchovy a také je zaměřen na nácvik dějů probíhajících při porodu, jako je 

dechová gymnastika, to znamená nacvičování správného dýchání v jednotlivých fázích 

porodu, nácvik tlačení pro druhou dobu porodní a nácvik relaxace, která je důležitá 

v období mezi kontrakcemi. V těhotenství probíhá mnoho změn, které se dají 

speciálním cvičením ovlivnit. Toto cvičení se proto snaží: 

• posílit břišní svaly, 

• posílit svaly pánevního dna a naučit tyto svaly uvolnit, 

• ovlivnit nepříznivé změny neurovegetativního systému, 

• zabránit vzniku plochých nohou, 

• udržet, případně zvýšit vitální kapacitu plic, 

• vytvořit návyk správného držení těla, 

• zabránit vzniku křečových žil, 

• podpořit střevní peristaltiku, a tím zabránit vzniku zácpy. 

Během cvičení jsou těhotné zpravidla rozděleny do skupin podle pokročilosti 

těhotenství, protože každé období má svá specifika. Aby mělo cvičení co možná 

nejlepší efekt, je velmi důležité správné provedení cviku se správnou technikou 

dýchání. Těhotná žena musí během cvičení respektovat pocit únavy a vždy by měla 

cvičení přerušit při neobvyklých pocitech, případně problémech.  

             V prvním trimestru není ještě žena omezována větším objemem břicha, proto je 

variant cviků velké množství. Nesmí se provádět pouze cvičení obsahující skoky, 
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výpady, cvičení ve visu a rychlý běh. Cvičit je možné ve všech polohách, i vleže na 

břiše. Posilují se břišní a prsní svaly, svaly klenby nožní, podporuje se pružnost 

hrudníku, střevní peristaltika, krevní oběh v dolních končetinách, nacvičuje se správné 

držení těla a relaxace.  

             V druhém trimestru již ženu omezuje rostoucí bříško. Proto nejsou vhodné, ani 

možné polohy v lehu na břiše a některým ženám již mohou vadit polohy v lehu na 

zádech, které omezují průtok krve dolní dutou žílou.  

             Ve třetím trimestru se ke cvičení přidává příprava na porod. Porod je svalová 

činnost, při které se zapojuje hlavně děložní sval a svaly břišního lisu. Tělesná příprava 

na porod tedy trénuje jednak svaly zapojované při porodu, jednak se věnuje i 

nacvičování správného dýchání v jednotlivých fázích porodu. 

             Cvičení je vhodné provádět po celou dobu těhotenství (Bejdáková 2006, Huch 

2007, Vitíková 2007).  

 

2.4.3.2 Plavání a cvičení ve vodě 

               Pokud se nejedná o plavání závodní, je možné ho doporučit po celou dobu 

těhotenství. Podle doporučení odborníků je plavání těhotných možné do 38. týdne 

těhotenství. Rizikovým faktorem může být znečištění vody a její nízká teplota. Při 

plavání se uvolňuje i posiluje svalstvo celého těla, prohlubuje se dýchání. Tělo je ve 

vodě nadnášeno, a proto ustupují i problémy s bolestmi plosek nohou a další. Voda 

přináší úlevu, pocit lehkosti a volnosti. Pomůže ženě relaxovat, uvolňuje napětí a je 

příjemným i bezpečným způsobem cvičení.  

              Vodní prostředí snižuje vliv gravitace a na tělo působí hydrostatickým tlakem a 

teplotou. Výhodou plavání je vysoká stimulace nervosvalové koordinace a cíleně působí 

na posturální svalstvo. Přibývání na tělesné hmotnosti znamená pro každou těhotnou 

ženu větší zátěž, dochází k posunu těžiště, a proto je těžší udržet rovnováhu. Odpor 

vody zajišťuje dostatečnou intenzitu zátěže, při které nejsou svaly, ani klouby 

přetěžovány.  

              Těhotenské plavání tedy využívá přednosti vodního prostředí a samotného 

plavání pro rovnoměrné zatížení svalstva celého těla. Při plavání se prohlubuje dýchání, 

při nádechu musí dýchací svaly překonat tlak vody a při výdechu do vody je to opět 

výdech proti odporu vody. Těsně nad vodní hladinou je také vzduch vlhčí a bez prachu.  

Pro těhotenské plavání platí několik specifických zásad: 
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• Neplavat v době akutního onemocnění, nachlazení, při zvýšené tělesné teplotě 

apod. 

• Při jakémkoliv nepříjemném pocitu, jako mohou být tlaky v oblasti břišní dutiny 

nebo chlad, je lepší bazén opustit. 

• Plavání pravidelně konzultovat s lékařem. 

• Dodržovat zvýšené zásady hygieny (Bejdáková 2006, Huch 2007). 

 

2.4.3.3 Chůze  

               Chůze je vhodným typem fyzické aktivity, a to i chůze rychlejší, pravidelným 

krokem. Zvyšuje se trénovanost kardiovaskulárního systému, posilují se svaly dolních 

končetin, zádové svaly, ale naopak se mohou vyskytnou problémy s bolestmi chodidel. 

Dále se snižuje riziko vzniku křečových žil, křečí a trombózy, zlepšuje celkovou 

koordinaci pohybů, se kterou mohou mít těhotné problémy díky změně těžiště, a má 

příznivý vliv i na psychiku. Velkou výhodou chůze je, že tu téměř nejsou rizika úrazů, 

nadměrných otřesů a dalších vlivů, které by mohly být nepříjemné nebo nebezpečné. 

Proto je chůze vhodná od začátku až do konce těhotenství. S postupujícím stupněm 

těhotenství je ale nutné ubírat na intenzitě, vzdálenosti a naopak chodit volnějším 

tempem, s přestávkami. 

              V prvním trimestru může těhotná žena chodit bez větších omezení. Ty mohou 

být spíše subjektivní, ženy často trpí nevolnostmi, únavou, zácpou, ale pobyt na 

čerstvém vzduchu může pomoci tyto problémy zlepšit. V tomto období se ještě 

neobjevují problémy s posunem těžiště a dalšími změnami charakteristickými pro 

pozdější stadia těhotenství. 

              V druhém trimestru zpravidla obtíže s nevolnostmi ustupují a často je právě 

toto období označováno za nejkrásnější v celém těhotenství. Budoucí maminky ještě 

neomezuje rostoucí bříško, ustoupila únava i další problémy, které časné těhotenství 

provázejí. Kolem 5. až 6. měsíce, kdy už je plod větší, může zdravotní stav vyžadovat 

snížení rychlosti chůze a volbu mírnějšího terénu. 

              Ve třetím trimestru, kdy se díky vyššímu stavu bránice snižuje vitální kapacita 

plic, nastávají problémy s dušností, bolestmi zad, častějšími bolestmi plosek nohou a 

dalšími subjektivními problémy, spojenými se stále rostoucím bříškem. Při chůzi je 

třeba volit mírnější tempo s přestávkami a v mírném terénu.  
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              Důležité je i při chůzi naslouchat tělu a při jakýchkoliv obtížích zpomalit, 

zastavit, popřípadě procházku ukončit. Důvody k okamžitému ukončení procházky jsou 

krvácení z rodidel, bolesti břicha, zrychlený tep, bolesti na hrudi, velké dechové potíže, 

závratě, nevolnost, přehřátí.  

              Je nutné pamatovat i na správné oblečení, které by nemělo být těsné a mělo by 

být úměrné počasí, aby nedošlo k přehřátí nebo naopak k prochladnutí organismu. 

Důležitá je i správná volba obuvi, která musí být pevná a pohodlná. Na delší procházku 

není vhodné chodit za velkých mrazů, silného deště nebo při velmi vysokých teplotách 

v letních měsících (Bejdáková 2006, Huch 2007).  

     

2.4.3.4 Cvičení na gymnastickém míči 

               Při cvičení se využívají dvě základní vlastnosti, které míče charakterizují, a to 

je elasticita a kulový tvar. Díky těmto vlastnostem se stává tzv. „labilní sedací plochou“ 

a využívá se tedy pro balanční cvičení (Bejdáková 2006). Labilita míče nedovoluje 

strnulé držení, balanční sed posiluje zádové svalstvo a stabilizuje páteř. Lehkým 

pohupováním na míči dochází ke střídavému stlačování a uvolňování plotének, což 

vede k jejich prokrvení a zpomalí se proces jejich opotřebování. Poleví bolesti v zádech 

pocházející z dlouhodobého statického zatížení (Vitíková 2007). Použití gymnastických 

míčů v těhotenství je velmi široké, slouží k posilování, podporují správné držení těla, je 

možné ho využít jako pomůcku při relaxaci. Využití velkých míčů je prospěšné zejména 

pro podporu pánevní pohyblivosti, posílení zádových svalů, posílení břišních svalů a 

svalů dna pánevního apod. Cvičením naboso se posiluje i nožní klenba.   

Zásady pro cvičení na gymnastických míčích: 

• volba správné velikosti míče, 

• základem cvičení je nácvik správného sedu, 

• udržování správné polohy, 

• při cvičení neustále kontrolovat polohu jednotlivých částí těla, 

• z počátku cvičit pomalu a v malém rozsahu, 

• cvičit v bezpečném prostředí, 

• postupovat od jednodušších cviků ke složitějším, 

• při cvičení nezadržovat dech, 

• necvičit do únavy (Bejdáková 2006, Vitíková 2007). 
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Správný sed na míči: 

• úroveň kyčelních kloubů by měla být o něco výše, než jsou klouby kolenní 

(nutná správná velikost míče), 

• plosky nohou jsou celou plochou v kontaktu s podložkou, 

• stehna a nárty nohou jsou v jedné linii, 

• pánev je naklopena mírně vpřed, 

• hrudní kost je tažena dopředu, 

• ramena jsou rozložena do šířky a tažena mírně vzad a dolů, 

• hlava je v držena v prodloužení páteře (Vitíková 2007). 

 

2.4.3.5 Gravidjóga 

               Při gravidjóze se žena učí, jak zvládat problémy a stresující faktory 

v těhotenství. Základem zvládnutí cvičení gravidjógy je nacvičování relaxačních 

technik, vlastní cvičení pak vede k uvolnění svalů a jejich napětí, uvědomování si 

jednotlivých svalových skupin. Cílem gravidjógy je žena vyrovnaná nejen fyzicky ale i 

psychicky.  

              Některé cviky gravidjógy jsou velice podobné cvičením z těhotenské 

gymnastiky. Cviky nikdy nesmí být nepříjemné. Správné provedení cviků vede 

k uvolnění a posílení svalových skupin zapojovaných při porodu, věnuje se posílení a 

protažení břišních svalů, zádových svalů, napomáhá uvolňování pánevní oblasti a 

páteře, na kterou jsou vyvíjeny velké nároky. Cvičení gravidjógy působí příznivě i na 

vnitřní orgány. Gravidjóga se dále snaží vzbudit v ženě pocit většího sebevědomí, 

vyrovnanosti a psychického uvolnění.  

             Cvičení jógy resp. gravidjógy se od běžných druhů fyzické aktivity liší tím, že 

se soustřeďuje na sladění tělesné a duševní stránky organismu. Proto také nedochází 

k jeho přetěžování, protože při vnímání pocitů se nedovolují negativní pocity 

z prováděného cviku. Pohyby jsou pomalé, žena musí vnímat působení cviku a 

uvědomovat si, na jaké svalové skupiny je cvik zaměřen. Cviky gravidjógy mají různé 

účinky, mezi které patří zlepšení adaptability organismu na změny, prevence vzniku 

obtíží typických pro období gravidity, jako jsou například křečové žíly, trávicí obtíže, 

zvyšuje sebevědomí a potlačuje negativní pocity depresí a stresu, učí prohlubování 

dýchání, upravuje vadné pohybové stereotypy, má pozitivní vliv na pružnost svalů a 

šlach.    
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            S gravidjógou je možné začít kdykoliv v průběhu těhotenství a lze ji provádět až 

do konce těhotenství  (Bejdáková 2006, Wessels, Oellerich 2009). 

 

2.4.3.6 Alexandrova technika 

               Alexandrova technika spojuje mysl a tělo a zdůrazňuje jejich neoddělitelnost. 

To znamená, že žádná činnost nemůže být čistě fyzická nebo čistě psychická. Princip 

této metody spočívá ve správném „sebeužívání“. Metoda se snaží naučit, jak dosáhnout 

co nejefektivnějšího pohybu s co nejmenší námahou a zapojováním zbytečných svalů.  

              Alexandrova technika vede k uvědomování si funkčních tělesných vazeb a 

ženě v těhotenství pomáhá lépe rozumět fyzickým a psychickým procesům, které 

v jejím těle probíhají. Využitím Alexandrovy metody se dá předejít běžným 

těhotenským problémům a ty závažnější zmírnit, pomáhá udržovat vnitřní rovnováhu. 

Žena dokáže lépe pochopit funkční souvislosti v jejím těle, dokáže se uvolnit, ovládat 

svaly, sníží se stresový práh, prohloubí se dýchání, které bývá omezováno vyšší 

polohou bránice, zlepší se i krevní oběh a problémy s trávicím systémem.  

              Základem pro správné držení těla a pohyb je dynamický vztah hlavy, krku a 

páteře. Hlava pohyb zahajuje a následuje pohyb celého těla. Držení těla by mělo být 

celkově v rovnováze, pohyby by měly být snadno proveditelné a lehké. Důležitá je i 

dobrá koordinace pohybů. Pohyb hlavy, krku a páteře určuje pohyb horních a dolních 

končetin, ne obráceně. Činnost svalů by měla být správně rozložená a vztahy mezi 

jednotlivými svalovými skupinami by měly být dobře funkční. Tato metoda se snaží 

snížit i svalové napětí. Výsledkem jsou plynulé a vyvážené pohyby, prohloubené 

dýchání, uvolněné klouby a individuálně co nejlepší funkčnost hybného systému. 

Návod na správné držení těla se podle Alexandrovy metody nazývá „zpět v zádech“. To 

znamená, že břicho není vystrčené, ale děťátko je nošeno co nejblíže páteře matky a 

hmotnost těla je přenesena na paty. To znamená, že zvýšená námaha se rozloží 

rovnoměrně do zadní části těla a ne jen do oblasti bederní páteře, která je pak přetížena 

(Bejdáková 2006).     

 

2.4.3.7 Jízda na kole, rotopedu 

               Jízda na kole pomalejším tempem je vhodnou aktivitou, která ale může mít svá 

rizika. Vzhledem ke snížené schopnosti koncentrace, pomalejším reakcím těhotných a 

nižší obratnosti si může žena přivodit zranění. Při jízdě v terénu je vyšší riziko pádu. 

Dále je nutno brát v úvahu i vnější vlivy. Nevhodná je jízda v rušném dopravním 

 - 46 -



provozu kvůli vdechování výfukových plynů, které obsahují oxid uhelnatý snižující 

obsah kyslíku v krvi.  

              Naopak při jízdě na rotopedu možnost zranění téměř nehrozí. Také je možné si 

individuálně a podle aktuálního stavu regulovat zátěž.  Výhodou je, že se žena nemusí 

soustředit na udržování rovnováhy jako při běžné cyklistice a není ovlivňována vnějšími 

vlivy jako například počasím (Bejdáková 2006). 

              Vzrůstající tělesná hmotnost v tomto případě nezatěžuje klouby, dochází 

k pohybu velkých svalových skupin a podporuje koordinaci celého těla. Pravidelné 

šlapací pohyby nohou jsou navíc ideální prevencí městnání krve a trombózy (Huch 

2007).    

              Pro cyklistiku i jízdu na rotopedu platí několik společných zásad. První se týká 

intenzity zatížení, která by měla být nízká až střední. Další zásadou je pravidelné 

doplňování tekutin v průběhu celé doby zátěže. Je nutné předejít možné dehydrataci a 

dostatečný přísun tekutin navíc působí pozitivně na termoregulaci. Při jízdě na rotopedu 

je potom nutné zajistit   dostatečnou cirkulaci vzduchu v místnosti, při jízdě na kole 

potom nejezdit, zejména v letních měsících, při vysokých venkovních teplotách. 

Přehřátí může způsobit i nevhodné oblečení. Nutné je i správné nastavení kola. 

Vzhledem k rostoucímu bříšku je nutné posunou řidítka výše, popřípadě upravit i 

polohu sedla do pohodlné pozice. Po ukončení jízdy je opět nutné protažení (Bejdáková 

2006).  

 

2.4.3.8 Pilates a cvičení s využitím overballů 

               Pilates se cvičí v pomalém rytmu a v individuálním tempu. Mnoho cviků se 

provádí v nízkých polohách na podložce. Pilates ovlivňuje i nejhlubší svalové skupiny 

systémem od centra (např. záda, břicho) k periferii (např. končetiny), při cvičení se 

střídají kontrakce svalů s jejich protažením. Cvičí se plynulými pohyby, které zapojují 

celé svalové skupiny. Při pilates se aktivují především  posturální svaly a jejich 

pravidelným procvičováním se předchází vzniku poruch, popřípadě se tyto poruchy 

snaží zmírnit.  

              Důležitý je správný výběr cviků, které se uzpůsobí i podle konkrétních 

fyzických potřeb jedince, zaměří se na jeho konkrétní problémy jako jsou svalové 

dysbalance, ochablé nebo naopak zkrácené svaly. V těhotenství je proto důležité 

zaměření na posílení prsních a břišních svalů, svalů dna pánevního, mezilopatkových 

svalů a plosek  nohou a protahování svalů okolo páteře, zadní stranu stehen a lýtka.  
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              Další zásadou, kterou je nutné dodržet, je postup od jednodušších cviků ke 

složitějším. V těhotenství se provádějí nenáročné cviky, které nezvyšují nitrobřišní tlak. 

Náročnost cvičení je možné pozvolna zvyšovat po zvládnutí správného provedení cviků.  

              Cvičení Pilates se dá kombinovat s využitím overballů, což je tzv. „dynamická 

balanční pomůcka“.  Lze jich ale využít jako pomůcky při podepírání tělesných partií 

pro zjednodušení cviku  pro těhotné, kdy se jím dá usnadnit průběh pohybu nebo lépe 

stabilizovat poloha, například vsedě podepřením bederní páteře o opěradlo židle. Míč 

pomáhá i jako odporová pomůcka při posilovacích cvičeních izometrického charakteru 

(Bejdáková 2006). 

 

2.4.3.9 Tanec  

               Tanec lze doporučit v případě, že se jedná o tanec nižší intenzity jako jsou 

např. tance orientální. V dnešní době jsou pořádány lekce těchto tanců speciálně pro 

těhotné ženy.  

               Tancování má vytrvalostní charakter zatěžování organismu, které tělu 

prospívá. V pozdějších stádiích gravidity mohou mít ženy s touto aktivitou problémy, 

ale zpočátku je může tanec udržet v kondici dosažené  před otěhotněním.  

               Nejvhodnější pro těhotné ženy jsou orientální tance. Lze s nimi začít až 

v průběhu těhotenství i bez předchozí zkušenosti. Orientální tanec se skládá 

z pomalých, přirozených, vlnivých, houpavých a kolébavých pohybů. V těhotenství se 

volí pomalé tempo, pohyby orientálního tance se dají využít i v 1. době porodní, kdy 

jsou pohyby dynamičtější. Těmito pohyby se zmírňují kontrakce a porod se urychluje. 

Orientální tanec zvyšuje pohyblivost oblasti pánevní, pružnost a kondici svalstva 

pánevního dna. Zlepšuje celkovou koordinaci pohybů i při změněném těžišti a tím 

zvyšuje sebevědomí. Dále pak posiluje zádové a břišní svaly, uvolňuje páteř a učí 

správnému dýchání a relaxaci.   

              Nevhodný je tanec na vysokých podpatcích. Zvýšená hmotnost těla není 

rozložená na celých chodidlech, a to může působit problémy se stabilitou a bolestivostí 

plosek nohou, jejichž klenba už tak musí unést více kilogramů než dříve (Bejdáková 

2006, Huch 2007).   
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3  Metodická část 

 

 3.1  Cíl práce 
        Cílem této práce je ověřit vliv rostoucí tělesné hmotnosti a obvodu břicha žen ve 

třetím trimestru těhotenství na změny v chůzi, a to změny v délce a šířce kroku, změny 

v rychlosti reakce a možnosti maximálního vychýlení těžiště a možnost ovlivnění těchto 

změn vhodně zvolenou pohybovou aktivitou.  Dále bych chtěla zjistit jaké nejčastější 

problémy provázejí ženy v tomto období těhotenství.  
 

 3.2  Úkoly práce 
 K realizaci výzkumu bylo potřeba provést několik dílčích úkolů: 

- studium literatury 

- výběr  testovaného souboru 

- zvolení metod měření 

- vypracování cvičebního programu v tělocvičně a v bazénu pro těhotné ženy 

- vypracování cvičební jednotky pro doma 

- na vzorku gravidních žen provést výzkum k ověření hypotéz 

- srovnání výsledků a diskuze 

 

 3.3  Hypotézy výzkumu 
Ve svém výzkumu jsem stanovila následující hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1 

   Již od 4. měsíce těhotenství dochází ke změně rozložení hmotnosti s posunem těžiště 

dopředu (Bejdáková 2006, Macků, Macků 1998, Měrková 2000, Vitíková 2007) . 

Předpokládám, že díky realizované pohybové aktivitě nedojde k výrazným změnám 

v možnosti vychýlení těžiště těla v období třetího trimestru. 

    

Hypotéza č. 2 

   Dle Macků a Macků (1998) a Měrkové (2000) dochází následkem rozvolnění pletence 

pánevního v průběhu těhotenství k chůzi o širší bázi. Předpokládám, že vhodnými 

pohybovými aktivitami prováděnými v průběhu těhotenství nedojde k výrazným 

změnám při chůzi, a to v délce a šířce kroku, v období třetího trimestru.  
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Hypotéza č. 3 

   Bejdáková (2006), Hromádková (1999) a Pařízek (2005) ve svých publikacích 

uvádějí, že se během gravidity mohou vyskytnout problémy s pozorností a rychlostí 

reakce na podněty. Předpokládám, že na základě vhodně zvolené a realizované 

pohybové aktivity nedojde k výrazným změnám v rychlosti reakce v období třetího 

trimestru. 

 

Hypotéza č. 4 

   Podle Macků, Macků (1998) a Měrkové (2000) je příčinou změn statiky v oblasti 

pletence pánevního hmotnostní přírůstek, který činí asi 10 až 12 kg za období celého 

těhotenství. Přibývání na tělesné hmotnosti znamená pro každou těhotnou ženu větší 

zátěž, dochází k posunu těžiště, a proto je těžší udržet rovnováhu (Bejdáková 2006, 

Huch 2007). Předpokládám, že s narůstající tělesnou hmotností a obvodem břicha, 

dojde k větším změnám i u ostatních měřených hodnot. Domnívám se tedy,  že čím 

větší bude váhový přírůstek a změna v obvodu břicha, tím víc se rozšíří a zkrátí krok, 

zpomalí se rychlost reakce a zmenší se i maximální vychýlení těžiště.  

 

Výzkumná otázka č. 1 

   Těhotenství je provázeno vznikem mnoha těhotenských obtíží. Nejčastěji se vlivem 

uvolňovacích procesů v sakroiliakálním spojení objevují bolesti v kříži, dále ženy trápí 

otoky dolních končetin nebo mírná forma dyspnoe (Johnová 2003, Macků, Macků 

1998, Měrková 2000, Pařízek 2005, Vitíková 2007). Předpokládám, že na základě 

realizované pohybové aktivity, zaměřené na vyrovnávací cvičení, přípravu na porod, 

správné dýchání a nácvik správných pohybových stereotypů, se podaří předejít rozvoji 

těhotenských obtíží jako jsou bolesti zad, bolesti a otoky dolních končetin apod.  

 

3.4  Metodika výzkumu 

 
Metody výzkumu 

     Měření jsem prováděla v období třetího trimestru, celkem třikrát, vždy s odstupem 

jednoho měsíce. První měření bylo tedy provedeno v období 7. měsíce těhotenství, 

druhé v období 8.měsíce těhotenství a poslední měření proběhlo v období 9. měsíce 
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těhotenství.  Měření byla prováděna vždy ve stejnou denní dobu, asi 15 minut po 

příchodu, kdy se již organismus dostatečně adaptoval na prostředí. 

     Zjišťovala jsem tělesnou hmotnost – na nášlapné váze, obvod břicha – plátěnou 

pásovou mírou ve výšce pupku. Dále jsem měřila pomocí přístroje balance-master. 

Pomocí tohoto přístroje jsem zjišťovala délku a šířku kroku při chůzi a tzv. „limity 

stability“. Při tomto testu měly respondentky za úkol v co nejkratší době a co 

nejpřesněji vychýlit své těžiště osmi směry: vpřed, vlevo vpřed, vlevo, vlevo vzad, 

vzad, vpravo vzad, vpravo a vpravo vpřed. Poté jsem porovnávala rychlost reakce, 

hodnoty maximálního vychýlení těžiště, kterého ženy při pohybu dosáhly. Pro lepší 

představu přikládám v příloze obrazový záznam tohoto vyšetření u jedné 

z respondentek. Přístroj balance-master byl vyroben v USA firmou NeuroCom 

International, Inc. Balance-master poskytuje možnost vyšetření a léčby poruch stability. 

Jedná se o desku pod níž jsou umístěna čidla, která zachycují jakýkoliv pohyb těžiště 

vyšetřovaného. Tato deska je propojena s počítačem, kde se veškeré výchylky 

zaznamenávají a vyhodnocují. Balance-master obsahuje několik dílčích vyšetření. 

Kromě mnou zvolených vyšetření lze hodnotit například i stoj na jedné noze, výpady, 

dřep, stoj se zavřenýma očima apod. Pro potvrzení hypotézy č.5 jsem zvolila formu 

rozhovoru. Před každým měřením jsem se respondentek cíleně ptala na obtíže, které je 

v prozatímním průběhu těhotenství sužují.   

     Měření i cvičení bylo prováděno v ambulanci části kliniky rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Ženy sem 

docházely každý týden na speciální cvičení pro těhotné před i průběhu samotného 

měření.  Jedenkrát za čtrnáct dní byla provedena kontrola cvičební jednotky, kterou si 

ženy měly cvičit samostatně. 

 

Analýza dat 

     Vyhodnocení naměřených hodnot  a jejich rozdílů mezi nimi potvrdí nebo vyvrátí 

předem stanovené pracovní hypotézy a výzkumnou otázku.  
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4 Praktická část 

 

4.1 Volba vzorku 
        Respondentky pro svůj výzkum jsem získala osobně při několika návštěvách 

speciálního cvičení pro těhotné, které jsem určitý čas osobně jako fyzioterapeut vedla. 

Oslovila jsem celkem 47 žen, vysvětlila jsem účel studie a konkrétní požadavky. 39 

budoucích maminek mi přislíbilo spolupráci, všechna vyšetření ale nakonec podstoupilo 

30 žen. Devět žen po prvním nebo druhém vyšetření  další spolupráci odmítly.  

 

 4.2  Charakteristika výzkumného souboru 

         Celkový počet respondentek byl třicet. Ženy měly různá zaměstnání. V anamnéze 

neměly uvedeny žádné závažné zdravotní problémy a jejich těhotenství probíhalo bez 

potíží. U 23 žen se jednalo o první těhotenství, u 7 žen šlo o jejich druhé těhotenství. 

         Gravidní ženy pravidelně 1x týdně navštěvovaly speciální cvičení pro těhotné 

v tělocvičně a 1 – 2x týdně cvičení v bazénu. Během celého těhotenství si pravidelně 

cvičily i doma. Cvičební jednotka pro doma obsahovala 8 cviků a měla trvat zhruba 15 

minut. Cvičební jednotku pro doma i návrh cvičební jednotky pro skupinové cvičení 

těhotných v tělocvičně přikládám v příloze.    

         Věkový průměr činil  30 let, kdy nejnižší věk byl 22 let a nejvyšší věk byl 41 let. 

Průměrná tělesná výška byla 170,5 cm, kdy nejnižší naměřená hodnota byla 164 cm a 

nejvyšší 181 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 52 -



5   Výsledky výzkumu 

 

5.1 Váhový přírůstek  
        Váhový přírůstek byl měřen na nášlapné váze. Na začátku měření byla průměrná 

hodnota tělesné hmotnosti 73 kg. Nejnižší naměřená hodnota činila 59 kg, nejvyšší 95 

kg. 

        Při druhém měření činila průměrná hodnota tělesné hmotnosti 75,5 kg, kdy nejnižší 

naměřená hodnota byla 61,5 kg, nejvyšší 98 kg.  

        Při třetím měření byla průměrná hodnota tělesné hmotnosti 78 kg. Nejnižší   

naměřená hodnota byla 63 kg, nejvyšší 99 kg. 

        Ze 30 respondentek došlo u 1/30 k celkovému váhovému přírůstku za třetí trimestr 

do 3kg, u 10/30 respondentek  do  4 kg, u 7/30 respondentek byl celkový váhový 

přírůstek do 5 kg, u 6/30 respondentek byl do 6 kg, u 4/30 respondentek do 7 kg a 2/30 

respondentky měly celkový váhový přírůstek za toto období do 8 kg. 

        Z toho váhový přírůstek v období mezi 7. a 8. měsícem těhotenství byl ze 30 

respondentek u 11/30 respondentek do 2 kg,  u 15/30 respondentek do 3 kg a u 4/30 

respondentek do 4 kg. 

        V období mezi 8. a 9. měsícem těhotenství byl váhový přírůstek u 4/30 

respondentek do 1 kg, u 10/30 respondentek do 2 kg, u 7/30 respondentek do 3 kg a u 

9/30 respondentek do 4 kg.      
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Graf č. 1 – váhový přírůstek od 7. do 8. měsíce těhotenství 
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Graf č. 2 – váhový přírůstek od 8. do 9. měsíce těhotenství 
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Graf č. 3 – váhový přírůstek celkem za 3. trimestr 

 

Tab. č. 1 – váhový přírůstek 

 

  7. až 8. měsíc 8. až 9. měsíc za 3. trimestr 
do 1 kg 0/30 4/30 0/30 
do 2 kg 11/30 10/30 0/30 
do 3 kg 15/30 7/30 1/30 
do 4 kg 4/30 9/30 10/30 
do 5 kg 0/30 0/30 7/30 
do 6 kg 0/30 0/30 6/30 
do 7 kg 0/30 0/30 4/30 
do 8 kg 0/30 0/30 2/30 
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5.2   Obvod břicha 
        Obvod břicha byl měřen plátěnou pásovou mírou ve výši pupku. Na začátku 

měření byla průměrná hodnota obvodu břicha 97 cm. Nejnižší naměřená hodnota činila 

82,5 cm, nejvyšší 111,5 cm. 

        Při druhém měření byla průměrná hodnota obvodu břicha 100,3 cm. Nejnižší 

naměřená hodnota byla 85 cm, nejvyšší 117,5 cm. 

        Při třetím měření činila průměrná hodnota obvodu břicha 103,4 cm. Nejnižší 

hodnota byla 88,5 cm, nejvyšší 119,5 cm.  

        Celkový nárůst v obvodu břicha za třetí trimestr činil u 6/30 respondentek do 4 cm, 

u 3/30 respondentek do 5 cm, u 3/30 respondentek do 6 cm, u 10/30 respondentek do 7 

cm,  u 6/30 respondentek do 8 cm, u 1/30 respondentky do 9 cm a u 1/30 respondentky 

do 10 cm. 

        Z toho na období mezi 7. a 8 měsícem těhotenství připadalo u 8/30 respondentek 

nárůst do 2cm, u 8/30 respondentek do 3 cm, u 9/30 respondentek do 4 cm, u 3/30 

respondentek do 5 cm a u 2/30 respondentek do 6 cm. 

        Na období mezi 8. a 9. měsícem gravidity to bylo u 7/30 respondentek nárůst o 2 

cm, u 9/30 respondentek do 3 cm, u 12/30 respondentek do 4 cm, u 1/30 respondentky 

do 5cm a u 1/30 respondentky do 6 cm.   
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Graf č. 4 – nárůst v obvodu břicha od 7. do 8. měsíce těhotenství 
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Graf č. 5 – nárůst v obvodu břicha od 8. do 9. měsíce těhotenství 
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Graf č. 6 – nárůst v obvodu břicha celkem za 3. trimestr 

 

Tab. č. 2 – nárůst v obvodu břicha 

 

  7 až 8. měsíc 8. až 9. měsíc za 3. trimestr 
do 2 cm 8/30 7/30 0/30 
do 3 cm 8/30 9/30 0/30 
do 4 cm 9/30 12/30 6/30 
do 5 cm 3/30 1/30 3/30 
do 6 cm 2/30 1/30 3/30 
do 7 cm 0/30 0/30 10/30 
do 8 cm 0/30 0/30 6/30 
do 9 cm 0/30 0/30 1/30 
do 10 cm 0/30 0/30 1/30 
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5.3   Rychlost reakce 
        Rychlost reakce byla měřena pomocí přístroje bance-master. Na začátku měření 

byla průměrná hodnota rychlosti reakce 0,90 s. Nejrychlejší reakce byla 0,65 s, 

nejpomalejší 1,19 s. 

        Při druhém měření činila průměrná hodnota rychlosti reakce 0,98 s. Nejrychlejší 

reakce byla 0,68 s, nejpomalejší 1,23 s.       

        Při třetím měření činila průměrná hodnota rychlosti reakce 1,13 s. Nejrychlejší 

reakce byla  0,63 s, nejpomalejší  1,39s. 

        Za období třetího trimestru došlo u 29/30 respondentek ke zpomalení reakcí, kdy 

průměrný pokles byl 0,24 s. Největší pokles činil 0,38 s a nejmenší byl 0,05 s. Pouze u 

jedné  ze 30 respondentek došlo ke zrychlení, to činilo 0,27 s.  

        V období mezi 7. a 8. měsícem došlo u 26/30 respondentek ke zpomalení reakcí, 

kdy průměrný pokles činil 0,11 s. Největší pokles byl 0,23 s a nejmenší činil 0,01 s . U 

4/30 respondentek došlo ke zrychlení reakcí, kdy průměrné zvýšení bylo o 0,11 s. 

Největší zrychlení činilo 0,22 s a nejmenší zrychlení 0,04 s.  

        V období mezi 8. a 9. měsícem došlo u 29/30 respondentek ke zpomalení reakcí, 

kdy průměrný pokles činil 0,15 s. Největší pokles činil 0,31 s a nejmenší byl 0,02 s. U 

1/30 respondentky došlo v tomto období ke zrychlení reakce, to činilo 0,05 s.  
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Graf č. 7 – změny v rychlosti reakce v období 7. až 8. měsíce těhotenství 
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Graf č. 8 – změny v rychlosti reakce v období 8. až 9. měsíce těhotenství 
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Graf č. 9 – změny v rychlosti reakce v období 3. trimestru 

 

Tab. č. 3 – změny v rychlosti  reakce  

 

  7. až 8. měsíc 8. až 9. měsíc za 3. trimestr 
zrychlení  4/30 1/30 1/30 
zpomalení 26/30 29/30 29/30 

 

 

        V 7. měsíci těhotenství byla u 16/30 respondentek nejrychlejší reakce ve směru 

vlevo vzad, u 5/30 respondentek ve směru vzad, u 4/30 respondentek vlevo, u 3/30 

respondentek vpřed a u 2/30 respondentek vpravo vpřed.   
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Graf č. 10 – směry nejrychlejší reakce v 7. měsíci těhotenství 
 
 
        V 7. měsíci těhotenství byla u 14/30 respondentek nejpomalejší reakce ve směru 

vpřed, u 1/30 respondentky ve směru vpravo vpřed, u 2/30  respondentek vpravo vzad, u 

9/30 respondentek vzad, u 2/30 respondentek vlevo, u 1/30 respondentky vlevo vzad a u 

1/30 respondentky vlevo vpřed.   
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Graf č. 11 – směry nejpomalejší reakce v 7. měsíci těhotenství 
 
 
        V 8. měsíci těhotenství byla nejrychlejší reakce u 3/30 respondentek ve směru 

dopředu, u 7/30 respondentek vpravo vpřed, u 2/30 respondentek vpravo, u 6/30 

respondentek vpravo vzad, u 1/30 respondentky vzad, u 5/30 respondentek vlevo vzad, 

u 4/30 respondentek vlevo a u 2/30 respondentek vlevo vpřed. 

 
 
 
 
 

 - 59 -



10%

23%

7%
20%3%

17%

13%
7%

vpřed
vpravo vpřed
vpravo
vpravo vzad
vzad
vlevo vzad
vlevo
vlevo vpřed

 
Graf č. 12 – směry nejrychlejší reakce v 8. měsíci těhotenství 
 

 

        V období 8. měsíce těhotenství byla nejpomalejší reakce u 12/30 respondentek ve 

směru dopředu, u 8/30 respondentek vpravo, u 1/30 respondentky vpravo vzad, u 2/30 

respondentek vzad, u 2/30 respondentek vlevo vzad, u 2/30 respondentek vlevo a u 3/30 

respondentek vlevo vpřed.  
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Graf č. 13 – směry nejpomalejší reakce v 8. měsíci těhotenství 

 

   

        V období 9. měsíce těhotenství byla nejrychlejší reakce u 2/30 respondentek ve 

směru dopředu, u 3/30 respondentek vpravo vpřed, u 2/30 respondentek vpravo, u 4/30 

respondentek vpravo vzad, u 2/30 respondentek vzad, u 3/30 respondentek vlevo vzad, 

u 11/30 respondentek vlevo a u 3/30 respondentek vlevo vpřed. 
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 Graf č. 14 – směry nejrychlejší reakce v 9. měsíci těhotenství 
 

       Nejpomalejší reakce v období 9. měsíce těhotenství byla u 9/30 respondentek ve 

směru dopředu, u 6/30 respondentek vpravo vpřed, u 2/30 respondentek vpravo, u 3/30 

respondentek vpravo vzad, u 2/30 respondentek vzad, u 1/30 respondentky vlevo vzad, 

u 1/30 respondentky vlevo a u 6/30 respondentek vlevo vpřed.  
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Graf č. 15 – směry nejpomalejší reakce v 9. měsíci těhotenství 
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Tab. č. 4 – směry nejrychlejší reakce v 7. až 9. měsíci 

 

  7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 
vpřed 3/30 3/30 2/30 
vpravo vpřed 2/30 7/30 3/30 
vpravo  0/30 2/30 2/30 
vpravo vzad 0/30 6/30 4/30 
vzad 5/30 1/30 2/30 
vlevo vzad 16/30 5/30 3/30 
vlevo 4/30 4/30 11/30 
vlevo vpřed 0/30 2/30 3/30 
 

 

Tab. č. 5 – směry nejpomalejší reakce v 7. až 9. měsíci 

 

  7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 
vpřed  14/30  12/30  9/30 
vpravo vpřed  1/30  0/30  6/30 
vpravo   0/30  8/30  2/30 
vpravo vzad  2/30  1/30  3/30 
vzad  9/30  2/30  2/30 
vlevo vzad  1/30  2/30  1/30 
vlevo  2/30  2/30  1/30 
vlevo vpřed  1/30  3/30  6/30 
 

 

5.4   Možnost maximálního vychýlení těžiště 
        Možnost maximálního vychýlení těžiště byla měřena pomocí přístroje balance-

master. Na začátku měření byla průměrná hodnota maximálního vychýlení těžiště 93%. 

Nejnižší hodnota činila 80%, nejvyšší 109%. 

        Při druhém měření činila průměrná hodnota maximálního vychýlení těžiště 93%. 

Nejnižší hodnota byla 83%, nejvyšší 109%.       

        Při třetím měření činila průměrná hodnota maximálního vychýlení těžiště 92%. 

Nejnižší hodnota byla 85%, nejvyšší 111%. 

        Za období třetího trimestru došlo u 18/30 respondentek ke zhoršení hodnot 

maximálního vychýlení těžiště, kdy průměrný pokles byl 4%. Největší pokles činil 8% a 

nejmenší byl 1%. U 9/30 respondentek došlo ke zlepšení hodnot  maximálního 

vychýlení těžiště, kdy se tato hodnota průměrně zvýšila  o 4%. Hodnota největšího 
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zvýšení činila 10%, nejmenší byla 1%. U 3/30 respondentek zůstala hodnota 

maximálního vychýlení těžiště za třetí trimestr stejná.    

        V období mezi 7. a 8. měsícem došlo u 14/30 respondentek ke zhoršení hodnot 

maximálního vychýlení těžiště, kdy průměrný pokles činil 3%. Největší pokles byl 7% a 

nejmenší činil 1% . U 9/30 respondentek došlo ke zlepšení hodnot maximálního 

vychýlení těžiště, kdy průměrné zvýšení bylo o 3%. Hodnota největšího zvýšení činila 

10%  a nejmenší byla 1%. U 7/30 respondentek zůstala hodnota maximálního vychýlení 

těžiště za toto období stejná. 

        V období mezi 8. a 9. měsícem došlo u 16/30 respondentek ke zhoršení hodnot 

maximálního vychýlení těžiště, kdy průměrný pokles činil 2%. Největší pokles činil 4% 

 a nejmenší byl 1%. U 10/30 respondentek došlo v tomto období ke zlepšení hodnot 

maximálního vychýlení těžiště, kdy průměrné zvýšení činilo 2%. Hodnota největšího 

zvýšení byla 6% a nejmenší činila 1%. U 4/30 respondentek zůstala hodnota 

maximálního vychýlení těžiště za toto období stejná. 
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Graf č. 16 –  změny hodnot maximálního vychýlení těžiště v období 7. až 8. měsíce 

těhotenství 
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Graf č. 17 – změny hodnot maximálního vychýlení těžiště v období 8. až 9. měsíce 

těhotenství 
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Graf č. 18 – změny hodnot maximálního vychýlení těžiště v období 3. trimestru 

 

 

Tab. č.6 – změny hodnot maximálního vychýlení těžiště 

 

  7. až 8. měsíc 8. až 9. měsíc za 3. trimestr 
zlepšení  9/30 10/30 9/30 
zhoršení 14/30 16/30 18/30 

beze změn 7/30 4/30 3/30 
 

 

         V 7. měsíci těhotenství byly u 2/30 respondentek nejvyšší naměřené hodnoty 

maximálního vychýlení těžiště ve směru vpravo, u 19/30 respondentek ve směru vpravo 

vzad, u 2/30 respondentek vlevo vzad a  u 7/30 respondentek vlevo.   
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Graf č. 19 – směry nejvyšších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 7. 

měsíci těhotenství  

 

 

         V 7. měsíci těhotenství byly u 23/30 respondentek nejnižší naměřené hodnoty 

maximálního vychýlení těžiště ve směru vpřed, u 3/30 respondentek ve směru vpravo 

vpřed, u 2/30 respondentek vlevo vzad, u 1/30 respondentky vlevo a  u 1/30 

respondentky vlevo vpřed.   
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Graf č. 20 – směry nejnižších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 7. 

měsíci těhotenství  

 

         V 8. měsíci těhotenství byly u 1/30 respondentky nejvyšší naměřené hodnoty 

maximálního vychýlení těžiště ve směru vpřed, u 7/30 respondentek ve směru vpravo, u 

13/30 respondentek vpravo vzad,  u 3/30 respondentek vzad, u 2/30 respondentek vlevo 

vzad, u 2/30 respondentek vlevo a u 2/30 respondentek vlevo vpřed.   
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Graf č. 21 – směry nejvyšších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 8. 

měsíci těhotenství  

 

         V 8. měsíci těhotenství byly u 15/30 respondentek nejnižší naměřené hodnoty 

maximálního vychýlení těžiště ve směru vpřed, u 5/30 respondentek ve směru vpravo 

vpřed, u 1/30 respondentky vpravo vzad, u 5/30 respondentek vzad,  u 3/30 

respondentek vlevo vzad a u 1/30 respondentky vlevo.   
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Graf č. 22 – směry nejnižších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 8. 

měsíci těhotenství  

 

         V 9. měsíci těhotenství byly u 2/30 respondentek nejvyšší naměřené hodnoty 

maximálního vychýlení těžiště ve směru vpravo vpřed, u 8/30 respondentek ve směru 

vpravo, u 6/30 respondentek vpravo vzad, u 2/30 respondentek vzad, u 1/30 

respondentky vlevo vzad, u 5/30 respondentek vlevo a  u 6/30 respondentek vlevo 

vpřed.   

 

 - 66 -



7%

26%

20%
7%

3%

17%

20% vpravo vpřed
vpravo
vpravo vzad
vzad
vlevo vzad
vlevo
vlevo vpřed

 
    Graf č. 23 – směry nejvyšších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 9. 

měsíci těhotenství  

 

     V 9. měsíci těhotenství byly u 22/30 respondentek nejnižší naměřené hodnoty 

maximálního vychýlení těžiště ve směru vpřed, u 1/30 respondentky ve směru vpravo 

vpřed, u 2/30 respondentek vzad, u 4/30 respondentek vlevo vzad a  u 1/30 

respondentky vlevo.   
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Graf č. 24 – směry nejnižších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 9. 

měsíci těhotenství  
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Tab. č. 7 – směry nejvyšších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 7. až 

9. měsíci 

 

  7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 
vpřed 0/30 1/30 0/30 
vpravo vpřed 0/30 0/30 2/30 
vpravo  2/30 7/30 8/30 
vpravo vzad 19/30 13/30 6/30 
vzad 0/30 3/30 2/30 
vlevo vzad 2/30 2/30 1/30 
vlevo 7/30 2/30 5/30 
vlevo vpřed 0/30 2/30 6/30 
 

Tab. č. 8 – směry nejnižších naměřených hodnot maximálního vychýlení těžiště v 7. až 

9. měsíci 

 

  7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 
vpřed 23/30 15/30 22/30 
vpravo vpřed 3/30 5/30 1/30 
vpravo  0/30 0/30 0/30 
vpravo vzad 0/30 1/30 0/30 
vzad 0/30 5/30 2/30 
vlevo vzad 2/30 3/30 4/30 
vlevo 1/30 1/30 1/30 
vlevo vpřed 1/30 0/30 0/30 
 

 

5.5   Vyšetření chůze 
         Vyšetření chůze, a to délky i šířky kroku, bylo prováděno opět pomocí přístroje 

balance-master.  

 

5.5.1  Vyšetření šířky kroku       

          Na začátku měření činila průměrná hodnota šířky kroku 16,2 cm, kdy nejnižší 

naměřená hodnota šířky kroku činila 10,2 cm a nejvyšší 20,6 cm.  

          Při druhém měření činila průměrná hodnota šířky kroku 17,9 cm, kdy nejnižší 

hodnota šířky kroku byla 11,9 cm, nejvyšší 21,4 cm. 

          Při třetím měření činila průměrná hodnota šířky kroku  18,8 cm, kdy nejnižší 

hodnota šířky kroku byla 13,9 cm, nejvyšší 22,4 cm.  
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          Za období třetího trimestru došlo u 27/30 respondentek k rozšíření kroku, kdy 

průměrný nárůst šířky kroku byl 2,9 cm. Nejnižší nárůst činil 0,5 cm a nejvyšší byl 5,9 

cm. U 2/30 respondentek došlo ke zúžení kroku, kdy u obou respondentek došlo ke 

zúžení kroku o 0,5cm . Ze 30 respondentek pouze u jedné respondentky  nedošlo ke 

změně v šířce kroku. 

        V období mezi 7. a 8. měsícem těhotenství došlo u 25/30 respondentek k rozšíření 

kroku, kdy průměrný nárůst šířky kroku činil 2,2 cm. Největší nárůst byl 4,2 cm a 

nejmenší činil 0,1 cm . U 5/30 respondentek došlo ke zúžení kroku, kdy průměrné 

zúžení bylo o 0,3 cm. Největší zúžení činilo 0,4 cm a nejmenší 0,2 cm.  

         V období mezi 8. a 9. měsícem došlo u 24/30 respondentek k rozšíření kroku, kdy 

průměrný nárůst šířky kroku činil 1,1 cm. Největší nárůst činil 2,6 cm a nejmenší byl 

0,1 cm. U 6/30 respondentek došlo ke zúžení kroku, kdy průměrné zúžení bylo o 0,3 

cm. Největší zúžení činilo 0,4 cm a nejmenší 0,2 cm.  
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Graf č. 25 – změny v šířce kroku v období 7. až 8. měsíce těhotenství 
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Graf č. 26 – změny v šířce kroku v období 8. až 9. měsíce těhotenství 
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Graf č. 27 – změny v šířce kroku v období 3. trimestru těhotenství 

 

Tab. č. 9 – změny šířky kroku 

 

  7. až 8. měsíc 8. až 9. měsíc za 3. trimestr 
rozšíření 25/30  24/30  27/30  
zúžení  5/30  6/30  2/30 

beze změn  0/30  0/30  1/30 
 

 

5.5.2   Vyšetření délky kroku 

           Na začátku měření činila průměrná hodnota délky kroku 63,5 cm, kdy nejnižší 

hodnota délky kroku byla 43,1 cm, nejvyšší 77,1 cm. 

          Při druhém měření činila průměrná hodnota délky kroku 58,4 cm, kdy nejnižší 

hodnota délky kroku byla 35,7 cm, nejvyšší 74,5 cm. 

         Při třetím měření činila průměrná hodnota délky kroku 55,1 cm, kdy nejnižší 

délky kroku byla 30,4 cm, nejvyšší 72,8 cm.  

         Za období třetího trimestru došlo u 29/30 respondentek ke zkrácení délky kroku, 

kdy průměrné zkrácení  kroku bylo 8,7 cm. Nejnižší hodnota zkrácení činila 3,4 cm a 

nejvyšší byla 19,2 cm. Ze 30 respondentek pouze u jedné došlo k prodloužení kroku, a 

to o 1,2 cm.  

       V období mezi 7. a 8. měsícem těhotenství došlo u 26/30 respondentek ke zkrácení 

délky kroku, kdy průměrné zkrácení délky kroku činilo 6,2 cm. Nejnižší hodnota 

zkrácení byla 0,3 cm a nejvyšší činila 13,9 cm . U 4/30 respondentek došlo k 
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prodloužení kroku, kdy průměrné prodloužení bylo o 1,3 cm. Největší prodloužení 

činilo 2,6 cm a nejmenší 0,2 cm.  

        V období mezi 8. a 9. měsícem došlo u 24/30 respondentek ke zkrácení délky 

kroku, kdy průměrný zkrácení délky kroku činilo 4,6 cm. Nejnižší hodnota zkrácení 

činila 0,3 cm a nejvyšší byla 9,4 cm. U 6/30 respondentek došlo k prodloužení kroku, 

kdy průměrné prodloužení bylo o 2,4 cm. Největší prodloužení činilo 4,3 cm a nejmenší 

0,4 cm.  

 

87%

13%

zkrácení
prodloužení

 
Graf č. 28 – změny délky  kroku v období 7. až 8. měsíce těhotenství 

 

80%

20%

zkrácení
prodloužení

 
Graf č. 29 – změny délky kroku v období 8. až 9. měsíce těhotenství 

 

 - 71 -



97%

3%

zkrácení
prodloužení

 
Graf č. 30 – změny délky kroku v období 3. trimestru 

 

Tab. č. 10 – změny délky kroku 

 

  7. až 8. měsíc 8. až 9. měsíc za 3. trimestr 
zkrácení 26/30 24/30 29/30 

prodloužení 4/30 6/30 1/30 
 

  

5.6   Těhotenské obtíže         
        Pomocí rozhovoru jsem se snažila zjistit nejčastější potíže, které ženy v období 

třetího trimestru těhotenství pociťují. Nejčastějším problémem byla zácpa, která se 

objevila  u 18/30 respondentek, což tvoří 60% žen v testované skupině. Druhým 

nejčastějším problémem byly otoky dolních končetin, které se objevily u 17 z celkových 

30 respondentek a 17/30 respondentek si stěžovalo na křeče dolních končetin, což bylo 

56,7%. Dále se u 16/30 respondentek  objevila diastáza břišních svalů, což tvoří 53,3%. 

U 46,6% žen se objevily bolesti v oblasti bederní páteře, na které si stěžovalo 11/30 

respondentek. Problémy s bolestmi hrudní páteře mělo 9/30 respondentek, což tvořilo 

40% žen ze skupiny. Stejný počet žen, tedy 9/30 respondentek, si stěžovalo na dušnost a 

to i při mírné fyzické námaze. Ze 30 respondentek byly u 3 zaznamenány varixy dolních 

končetin (u všech byla potvrzena dědičná predispozice), což tvoří 10% žen 

z dotazované skupiny. A nakonec si 2/30 respondentky stěžovaly na bolesti kyčelních 

kloubů a další 2/30 respondentky na bolesti kolenních kloubů.  

        Všechny výše uvedené problémy se vyskytovaly již  před začátkem výzkumu a 

přetrvaly ve stejné míře až do skončení výzkumu.  
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6  Diskuze 
    Ve své  práci jsem chtěla zjistit k jak velkým změnám dochází v délce a šířce kroku, 

rychlosti reakce a možnosti maximálního vychýlení těžiště v období třetího trimestru 

těhotenství a zjistit nejčastější problémy, které ženy v tomto období těhotenství 

provázejí. Dále jsem se snažila ověřit vliv rostoucí tělesné hmotnosti a obvodu břicha 

žen ve třetím trimestru těhotenství na výše uvedené měřené hodnoty.  

    Fyziologická gravidita znamená i pro zdravou ženu velkou fyzickou i psychickou 

zátěž. Na průběh těhotenství a rozvoj změn v těhotenství má zcela určitě velký vliv i 

předchozí stav organismu ženy. Vzhledem k současnému stylu života většiny lidí, tedy i 

mladých žen,  nacházíme u velkého počtu populace větší nebo menší svalové 

dysbalance a špatné pohybové stereotypy. Domnívala jsem se ale, že při volbě vhodné 

pohybové aktivity bude organismus ženy schopen na změny provázející těhotenství lépe 

reagovat  a do určité míry je dokáže kompenzovat. 

    K velkým změnám v období těhotenství dochází mimo jiné i na pohybovém aparátu 

ženy. Vlivem hormonů dochází ke snížení  pevnosti vaziva a svalstva. Uvolňují se vazy 

kloubních pouzder končetin, obratlových spojů páteře, snižuje se pevnost postavy. 

K uvolnění dochází i u spojení pánevních kostí, a to jak v symfýze, tak i 

v sakroiliakálním skloubení (Johnová 2003). Příčinou změn statiky v oblasti pánevního 

pletence je i hmotnostní přírůstek, který činí asi 10 až 12 kg za období celého 

těhotenství (Macků, Macků 1998, Měrková 2000).  U naší skupiny respondentek činil 

 průměrný váhový přírůstek za období celého těhotenství 13 kg, kdy nejvyšší váhový 

přírůstek byl 18 kg a nejnižší činil 9 kg.   

    Sledovala jsem celkem třicet žen v období třetího trimestru těhotenství po dobu třech  

měsíců. Jejich věk se pohyboval mezi 22 až 41 lety. U každé z nich jsem provedla 

celkem tři měření. První měření proběhlo v období 7. měsíce těhotenství, druhé měření 

v 8. měsíci těhotenství a poslední měření bylo provedeno v období 9. měsíce 

těhotenství.  

    Všechny ženy  byly již v období před otěhotněním rekreační sportovkyně. Ani 

v počátcích těhotenství, tedy v období prvního a druhého trimestru, žádná z testovaných 

žen s pohybovou aktivitou zcela nepřestala.  

    Ženy docházely 1x týdně na skupinové cvičení pro těhotné v tělocvičně a 1 – 2x 

týdně na skupinové cvičení v bazénu. Kromě toho jsem ženy naučila 8 cviků na cvičení 

doma, které měly provádět 1x denně. Cvičební jednotku pro těhotné ženy jsem zaměřila 

 - 73 -



na nácvik správného držení těla a správných pohybových stereotypů, nácvik správného 

dýchání v těhotenství a při porodu, přípravu na porod. Do cvičební jednotky jsem 

zařadila cviky zaměřené na prevenci vzniku těhotenských obtíží. Dále jsem se zaměřila 

na  aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře  a břišních svalů, posílení svalů 

dna pánevního, posílení prsních svalů apod. Snažila jsem se o vytvoření účelných 

pohybových návyků pro každodenní činnosti, a to jak pro období těhotenství, tak i pro 

život po porodu. Snažila jsem se seznámit ženy s vhodným cvičením v období 

šestinedělí a naučit je správné manipulaci s dítětem, aby nedocházelo k přetížení 

zádových svalů a k rozvoji vertebrogenních obtíží.  

 

[H1] 

    Předpokládám, že díky realizované pohybové aktivitě nedojde k výrazným změnám 

v možnosti vychýlení těžiště těla za období třetího trimetru těhotenství.  

 

ad H1 

    Již od 4. měsíce těhotenství dochází ke změně rozložení hmotnosti s posunem těžiště 

dopředu. (Bejdáková 2006, Macků, Macků 1998, Měrková 2000, Vitíková 2007). 

V pozdějších stádiích těhotenství mohou ženy zaznamenat i horší pohyblivost a 

obratnost (Pařízek 2005). Vlivem hormonální aktivity dochází  k ochabnutí břišních 

svalů, kde se někdy objevuje i rozestup přímých břišních svalů (diastáza břišních svalů). 

To má za následek nedostatečné podepření dělohy břišními svaly, ta se potom naklání 

dopředu a tím dochází k porušení statiky a k obtížnému vyrovnávání těžiště těla 

(Měrková 2000, Vitíková 2007).    

      

    Hodnoty maximálního možného vychýlení těžiště byly měřeny pomocí přístroje 

balance-master. U 18/30 respondentek  došlo sice ke zhoršení těchto hodnot za období 

třetího trimestru těhotenství, ale průměrné zhoršení bylo pouze o 4%.   U 3/30 

respondentek  zůstala hodnota maximálního vychýlení těžiště za období třetího 

trimestru na stejné hodnotě. U 9/30 respondentek  došlo ke zlepšení hodnot 

maximálního vychýlení těžiště za období třetího trimestru, a to průměrně také o 4%. 

Průměrná hodnota maximálního vychýlení těžiště činila na začátku měření 93% a na 

konci měření 92% 

    Co se týká směrů, kde byly naměřeny nejvyšší hodnoty maximálního vychýlení 

těžiště, tak ty se v jednotlivých měsících třetího trimestru poměrně lišily. Zatímco v 7. 
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měsíci byly tyto směry pouze 4, s velkou převahou směru vpravo vzad, tak v období 9. 

měsíce bylo těchto směrů 7 a nedá se říci, že by některý z nich výrazně převyšoval 

ostatní. Domnívám se, že k tomuto výsledku mohlo přispět to, že se ženy naučily lépe 

vnímat svoje tělo a lépe s ním i pracovat.   

    Oproti tomu v nejnižších naměřených hodnotách maximálního vychýlení těžiště při 

všech třech měřeních výrazně převyšoval směr vpřed nad všemi ostatními.  

    V literatuře ani v internetových zdrojích nebyla bohužel nalezena studie, která by 

byla srovnatelná s naším experimentem. Zůstává tedy otázkou, do jaké míry jsou 

naměřené změny způsobené těhotenstvím a zda by při opakovaném měření u zdravých 

netěhotných žen nebyly tyto změny obdobné. Stejně tak nelze objektivně zhodnotit  vliv 

pohybové aktivity na případné změny v možnosti vychýlení těžiště.  

    K tomu, že došlo pouze k minimálním změnách naměřených hodnot, mohla přispět i  

vhodně zvolená pohybová aktivita (především zařazení relaxace a cviků z gravidjógy), 

díky které se ženy naučily lépe vnímat a pracovat se svým tělem. Dále, dle mého 

názoru, k tomuto výsledku mohlo napomoci i cvičení na velkých gymnastických 

míčích, které jsem zařadila do každé cvičební jednotky . Výhodou cvičení na velkých 

míčích je v tom, že představují labilní plochu, která podněcuje aktivaci posturálních 

svalů. Labilita míče nedovoluje strnulé držení těla, posiluje zádové svalstvo a stabilizuje 

páteř. V těhotenství má tato cvičební pomůcka ještě další velkou výhodu, a to že 

dovoluje budoucím maminkám cvičit dynamicky a zároveň umožňuje odlehčení 

nosných kloubů, které jsou v průběhu těhotenství přetěžovány (Vitíková 2007). Při 

tomto cvičení se navíc prohloubí dýchání a aktivují se i hluboko  uložené  svaly. Ženy 

se při tomto cvičení také naučily pracovat se svým těžiště a získaly větší jistotu i v méně 

stabilních polohách.  Myslím si, že toto cvičení přispělo i ke zpestření cvičební jednotky 

a větší motivaci.  Je známým faktem, že pohybové projevy jsou  ovlivňovány  

motivačními pochody, které lokalizujeme do limbického systému. Tento systém je 

současně i zdrojem aktivity, která je potřebná pro vytváření paměťových stop pro 

zapamatování si pohybových programů (Véle 1995).  

    

[H2] 

    Předpokládám, že vhodnými pohybovými aktivitami prováděnými v průběhu 

těhotenství nedojde k výrazným změnám při chůzi, a to v délce a šířce kroku, za období 

třetího trimestru.  
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ad H2 

    Dle Macků a Macků (1998) a Měrkové (2000) dochází následkem rozvolnění 

pletence pánevního v průběhu těhotenství k chůzi o širší bázi. 

 

    Chůze byla vyšetřována také pomocí přístroje balance-master. U 27/30 respondentek  

došlo k rozšíření kroku za období třetího trimestru. Na začátku měření byla průměrná 

šířka kroku 15,8 cm a na konci měření byla 18,7 cm, průměrný nárůst šířky kroku tedy 

činil 2,9 cm. U 2/30 respondentek došlo ke zúžení kroku za období třetího trimestru, 

kdy na začátku měření byla průměrná šířka 19,8 cm a na konci měření 19,3 cm, toto 

zúžení tedy činilo průměrně 0,5 cm. Toto zúžení ale nekorespondovalo s žádnou další 

naměřenou hodnotou, nedá se říci, že by tyto ženy měly nejmenší váhový přírůstek či 

nejmenší změny v obvodu břicha. Jednalo se ale o ženy psychicky vyrovnané, které 

neměly žádné těhotenské obtíže a kromě cvičení v rámci výzkumu se denně věnovaly  i 

jiným pohybovým aktivitám (zejména chůzi). Domnívá se tedy, že mohlo dojít  k 

lepšímu zpevnění svalů v oblasti pletence pánevního než u ostatních respondentek a 

proto nedošlo k rozšíření kroku. U jedné respondentky se v tomto období šířka kroku 

nezměnila. U této respondentky se mi nepodařilo odhalit, čím mohl být tento výsledek 

způsoben. Jednalo se o respondentku, která se ničím neodlišovala od ostatních. Kromě 

cvičení pod naším vedením a cvičením doma se jiné pohybové aktivitě nevěnovala.   

    V délce kroku došlo za období třetího trimestru u 29/30 respondentek ke zkrácení 

kroku. Na začátku měření byla průměrná délka kroku 63,8 cm a na konci měření 55,1 

cm,  průměrně se tedy krok zkrátil o 8,7 cm. Pouze u 1/30 respondentky došlo za toto 

období k prodloužení kroku, které bylo o 1,2 cm. Na začátku měření byla její délka 

kroku 56 cm, na konci měření 57,2 cm. Jednalo se o jednu z respondentek, u které došlo 

i ke zúžení kroku.  

    I u těchto výsledků jsem se potýkala s problémem porovnání s jinou skupinou. Ani 

v případě vyšetření chůze se mi nepodařilo najít jinou studii, se kterou by bylo možné 

naměřené výsledky porovnat. I zde tedy zůstává otázkou nakolik jsou naměřené změny 

ovlivněny těhotenstvím nebo zda jsou tyto změny v normě při opakovaném měření. 

Stejně tak je otázkou nakolik jsou případné změny v chůzi ovlivnitelné cvičením 

v průběhu těhotenství.  
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[H3] 

    Předpokládám, že na základě vhodně zvolené a realizované pohybové aktivity 

nedojde k výrazným změnám v rychlosti reakce v období třetího trimestru těhotenství.  

 

 

ad H3 

    Bejdáková (2006), Hromádková (1999) a Pařízek (2005) ve svých publikacích 

uvádějí, že se během gravidity mohou vyskytnout problémy s pozorností a rychlostí 

reakce na podněty.  

 

    Změny v rychlosti reakce byly opět měřeny pomocí přístroje balance-master. U 29/30 

respondentek došlo za období třetího trimestru ke zpomalení reakce, kdy průměrný 

pokles činil 0,24 s. Na začátku měření činila průměrná hodnota rychlosti reakce 0,90 s a 

na konci měření byla průměrná rychlost reakce 1,14 s.   Naopak ke zrychlení reakce 

v období třetího trimestru došlo pouze u 1/30 respondentky. Její rychlost reakce  na 

začátku měření byla 0,90s a na konci měření 0,63 s,  zrychlení tedy činilo 0,27 s.  

Zajímavé je, že se jednalo o respondentku s nejvyšší tělesnou váhou, která v období 

třetího trimestru činila 99 kg a i její váhový přírůstek za období celého těhotenství patřil 

k nejvyšším, činil 17 kg, za období třetího trimestru to však byly pouze 4 kg (průměr 

byl 5 kg za období třetího trimestru). Tato respondentka ale byla při cvičení vždy 

maximálně soustředěná, psychicky vyrovnaná a dobře vnímala svoje tělo.    

    Při hodnocení směrů, ve kterých byly naměřeny nejrychlejší reakce, jsem došla 

k podobnému výsledku jako u hodnocení směrů nejvyšších naměřených hodnot 

maximálního vychýlení těžiště. V jednotlivých měsících se tyto směry poměrně lišily. 

Zatímco v 7. měsíci těhotenství převládal směr vlevo vzad (byl naměřen jako 

nejrychlejší směr u 53%), již v 8. měsíci dosáhl zastoupení pouze u 23%. A v 9. měsíci 

byl již jako nejrychlejší vyhodnocen směr vlevo, který byl naměřen u 36%. Naopak 

nejpomalejším směrem v rychlosti reakce ve všech třech měsících třetího trimestru byl 

směr vpřed, i když ve srovnání 7. až 9. měsíc došlo k poklesu z původních 47% v 7. 

měsíci na 38% v 9. měsíci.  

    Ani pro porovnání rychlostí reakce nebyla nalezena žádná vhodná studie u jiné 

skupiny respondentů. Proto i u tohoto vyšetření zůstává otázkou nakolik jsou naměřené 

změny způsobené těhotenstvím a případně do jaké míry je lze ovlivnit vhodnou 
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pohybovou aktivitou. Po vyhodnocení výsledků se ale osobně domnívám, že těhotenství 

nemá velký vliv na rychlost reakce, protože změny byly minimální.  

 

Pro objektivní vyhodnocení výše uvedených hypotéz, by bylo vhodné porovnat 

naměřené hodnoty u žen těhotných a netěhotných. Dále by bylo jistě přínosné porovnat 

změny u těhotných žen, které v průběhu těhotenství provádí pravidelnou pohybovou 

aktivitu a žen, které po celou dobu těhotenství necvičily. Případně by bylo vhodné 

porovnat naměřené hodnoty  na začátku těhotenství a na konci těhotenství.   

  

[H4] 

   Předpokládám, že s narůstající tělesnou hmotností a obvodem břicha, dojde k větším 

změnám i u ostatních měřených hodnot. Domnívám se tedy,  že čím větší bude váhový 

přírůstek a změna v obvodu břicha, tím víc se rozšíří a zkrátí krok, zpomalí se rychlost 

reakce a zmenší se i maximální vychýlení těžiště.  

 

ad H4 

    Hmotnostní přírůstek, který činí asi 10 až 12 kg za období celého těhotenství,je 

příčinou změn statiky v oblasti pletence pánevního (Macků, Macků 1998, Měrková 

2000). Přibývající tělesná hmotnost znamená pro gravidní ženu větší zátěž, dochází 

k posunu těžiště, a proto je těžší udržet rovnováhu (Bejdáková 2006, Huch 2007).      

     

    Při hodnocení váhového přírůstku, změn v obvodu břicha a vliv těchto změn na 

ostatní měřené hodnoty u jednotlivých respondentek se tato hypotéza nepotvrdila. I u 

žen, u kterých byl váhový přírůstek nad 5 kg za období třetího trimestru (5kg byl 

průměrný váhový přírůstek za třetí trimestr), nedošlo k výraznějším změnám u ostatních 

naměřených hodnot než u žen s menším váhovým přírůstkem. Nekorespondoval ani 

váhový přírůstek s naměřenými hodnotami obvodu břicha. To mohlo být, dle mého 

názoru, způsobené například povolenou břišní stěnou, či zvýšeným ukládáním tuků do 

oblasti hýždí, stehen apod. v období třetího trimestru.    

 

Výzkumná otázka č.1 

    Předpokládám, že na základě realizované pohybové aktivity, zaměřené na 

vyrovnávací cvičení, přípravu na porod, správné dýchání a nácvik správných 
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pohybových stereotypů, se podaří předejít rozvoji těhotenských obtíží jako jsou bolesti 

zad, bolesti a otoky dolních končetin apod.  

 

Ad výzkumná otázka č. 1 

    Těhotenství je provázeno vznikem mnoha těhotenských obtíží. Nejčastěji se vlivem 

uvolňovacích procesů v sakroiliakálním spojení objevují bolesti v kříži, dále ženy trápí 

otoky dolních končetin nebo mírná forma dyspnoe (Johnová 2003, Macků, Macků 

1998, Měrková 2000, Pařízek 2005, Vitíková 2007). Dřívější studie tvrdily, že bolesti 

zad se objevují především v prvních 5 až 7 měsících těhotenství. Dnešní studie ale tvrdí, 

že se tyto obtíže mohou vyskytnout kdykoliv v průběhu celého těhotenství, svého 

vrcholu dosahují ve 36. týdnu těhotenství, potom se postupně snižuje jejich výskyt 

(Braddom 2007).  

 

    Překvapením ve výsledcích tohoto šetření bylo, že nejčastějším problémem, na který 

si ženy stěžovaly, nebyly bolesti v oblasti bederní páteře, ale zácpa, která obtěžovala 

18/30 respondentek. V těhotenství dochází vlivem hormonu relaxinu ke snížení aktivity 

žaludku, tenkého a tlustého střeva (Wessels, Oellerich 2006). Snížený tonus hladkého 

svalstva stěn trávicího ústrojí a jeho obleněná motilita jsou příčinou plynatosti a zácpy 

těhotných žen (Macků, Macků 1998). Ke vzniku zácpy přispívá i mechanické 

utlačování střev rostoucí dělohou, čímž je snížena možnost střevní peristaltiky. 

Problémy se zácpou ženy pociťovaly, dle jejich subjektivního hodnocení, již před 

začátkem výzkumu. Pro zlepšení těchto problémů jsem do cvičební jednotky zařadila 

cviky na podporu střevní peristaltiky (viz příloha č.6).     

 

     17/30 respondentek si stěžovalo na křeče dolních končetin, které se objevovaly 

především v noci. Ty byly lokalizovány především v lýtkách. Příčinou křečí v období 

těhotenství může být nedostatečný přísun vápníku a hořčíku, což jsou minerály 

odpovídající za nervosvalový přenos. Spotřeba vápníku v těle matky se posledních 

týdnech těhotenství výrazně zvyšuje, protože je nutný pro vytváření skeletu dítěte 

(Vitíková 2007). Proto byla provedena instruktáž žen ohledně preventivních opatření a 

do cvičební jednotky bylo zařazeno několik protahovacích cviků ke snížení svalového 

napětí (viz příloha č.6).   

     Dle subjektivního hodnocení respondentek se problémy s otoky dolních končetin se 

objevily u 17/30 respondentek. Následkem zvýšeného objemu kolující krve dochází ke 
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zmnožení obsahu tkáňové tekutiny. Zadržování vody je v těhotenství přirozené a 

výraznější bývá právě na konci těhotenství (Vitíková 2007). I problémy s otoky dolních 

končetin se u všech respondentek objevily již před začátkem výzkumu. Provedla jsem 

instruktáž žen ohledně prevence otoků a do cvičební jednotky jsem zařadila několik 

cviků na podporu krevního oběhu. Domnívám se, že díky tomu nedošlo k častějšímu 

výskytu tohoto problému a u žen, které již trpěly otoky dolních končetin nedošlo ke 

zhoršení. U šesti respondentek dokonce došlo, dle jejich subjektivního hodnocení, 

k výraznému zlepšení.    

     U 16/30 respondentek jsem při mnou provedeném vyšetření zjistila rozestup břišních 

svalů. Břišní stěna v období těhotenství povoluje ve všech vrstvách a uhýbá rostoucímu 

objemu dělohy. Břišní svaly ale někdy nestačí pružně povolovat a přitom odolávat 

zvětšující se děloze, která se o ně opírá. Tím dochází k ochabnutí a někdy i k rozestupu 

přímých břišních svalů (Měrková 2000, Vitíková 2007). Do cvičební jednotky byly 

zařazeny cviky na posílení hluboko uložených břišních svalů, čímž lze zmírnit tlak 

rostoucí dělohy na přímý břišní sval a jeho vazivový šev.  

     Co se týká bolestí bederní páteře, tak na ty si stěžovalo celkem 11/30 respondentek a 

na bolesti v oblasti hrudní páteře 9/30 respondentek.  Již od 4. měsíce těhotenství 

dochází ke změně rozložení tělesné hmotnosti s posunem těžiště dopředu, což je 

kompenzováno zvýšenou bederní lordózou. S tím souvisí i zvýšený sklon pánve a 

kompenzační zvětšení hrudní kyfózy. Tyto změny kladou zvýšené nároky na funkci 

dlouhých svalů v oblasti celé páteře, dochází k jejich přetížení a to má za následek 

vznik bolestí v oblasti bederní i hrudní páteře (Měrková 2000, Vitíková 2007). Všechny 

respondentky, u kterých se objevily tyto obtíže, měly problémy s bolestmi bederní či 

hrudní páteře již v období před otěhotněním. Tyto bolesti byly způsobeny především 

svalovými dysbalancemi, které se většinou dále řetězí a způsobují další svalové 

dysbalance v oblasti pánevního dna. Také při nácviku aktivace svalů dna pánevního 

měly tyto ženy jisté problémy. Poměrně malý výskyt, oproti očekávanému počtu,  

problémů s bolestmi páteře připisuji především celkovému zpevnění svalového korzetu, 

aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře a naučení se správných pohybových 

stereotypů a návyků.  

     9/30 respondentek si dále stěžovalo problémy s dušností, které se podařilo, dle 

subjektivních pocitů respondentek, lehce zmírnit cíleným cvičením v bazénu i v 

tělocvičně. Tyto problémy se vyskytovaly již před začátkem výzkumu.  Jak uvádí 

Bejdáková (2006) při plavání se  prohlubuje dýchání, při nádechu musí dýchací systém 
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překonat odpor vody a při výdechu do vody je to výdech proti odporu. Prováděla jsem s 

ženami dechová cvičení ve vodě a kontrolovala správné dýchání během plavání. Dále 

jsem do cvičební jednotky v tělocvičně zařadila cviky pro zvýšení elasticity hrudníku, 

protažení a posílení prsních svalů a cviky z dechové gymnastiky. Domnívám se, že díky 

posílení dýchacích svalů, nácviku správných dechových stereotypů a lepšímu držení těla 

nedošlo ke zhoršení problémů s dušností.   

     U 3/30 respondentek byly zjištěny varixy dolních končetin. Na vzniku varixů se 

podílí snížený tonus žilních stěn (Johnová 2003). Na jejich vzniku se podílí mnoho 

rizikových faktorů, rozhodující je však genetická podmíněnost. Rostoucí děloha utlačuje 

žíly v pánvi a brání volnému návratu krve z dolní poloviny těla. Tím stoupá tlak v žilách 

dolních končetin, které povolují a postupně se rozšiřují (Chmel 2004, Vitíková 2007). U 

všech respondentek, u kterých se vyskytl tento problém, byla potvrzena dědičná 

predispozice. Ke zmírnění byly do cvičební jednotky zařazeny cviky na podporu 

krevního oběhu.   

     2/30 respondentky si stěžovaly na bolesti kolenních kloubů a 2/30 respondentky na 

bolesti kyčelních kloubů. Všechny respondentky potvrdily problémy bolestmi 

 kolenních a kyčelních kloubů již v období před otěhotněním.  

     K rozvoji všech uvedených těhotenských obtíží došlo již před 7. měsícem těhotenství 

a u žádné z respondentek nedošlo k výraznému zhoršení, ale bohužel ani zlepšení těchto 

obtíží. Do každé cvičební jednotky jsem se snažila zařadit cviky zaměřené na jednotlivé 

těhotenské problémy, které ženy sužovaly, s cílem zmírnit jejich dopad.   

Tato hypotéza se potvrdila.  

      

     Důležitým faktorem, který mohl přispět k pozitivním výsledkům celého výzkumu, 

byla podle mého názoru velice dobrá spolupráce všech žen. Ženy ihned pochopily 

význam cvičení a nutnost jejich opakování i v domácím prostředí, protože jen 

opakované a uvědomělé pohyby mohou vést k vytvoření správných pohybových 

stereotypů a návyků.  U všech žen byla pohybová aktivita nedílnou součástí jejich 

každodenního života již v období před otěhotněním, proto nebyl žádný problém přimět 

ženy ke cvičení nejen pod dohledem fyzioterapeuta, ale i doma.  

     Za velmi důležité pokládám i nácvik běžných denních činností,  aby co nejméně 

namáhaly už tak přetěžovaný organismus. Při nácviku jsem se zaměřila  na správné 

vstávání ze sedu a lehu, zvedání břemen, postoji  při žehlení, umývání nádobí a  všech  

ostatních domácích pracích. Tento nácvik byl  prováděn nejen na období těhotenství, ale  
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i pro období po porodu. Po porodu je totiž jednou z nejčastějších činností manipulace 

s dítětem a neustálé zvedání a ohýbání se k dítěti, které také velice přetěžuje pohybový 

aparát. I nesprávná poloha při kojení, přebalování, koupání a podobných úkonech může 

být původem dalších problémů pohybového aparátu, zejména bolestí zad. Všechny tyto 

činnosti je  vhodné nacvičit v časovém předstihu, aby měla žena čas si správné 

provedení dostatečně zafixovat. Všechny pohyby během celého dne by měly být 

prováděny uvědoměle, optimálně a pro organismus ekonomicky. Pokud tomu tak není, 

nestačí potom pouze  cvičení, a to ani v případě, že je prováděno správně.  

     Domnívám se, že se mohlo dojít i k pozitivnímu ovlivnění psychiky žen. Všechny 

potvrdily, že se po vždy po cvičení cítí velice dobře jak po fyzické, tak po psychické 

stránce. Dle mého názoru se naučily lépe vnímat a  pracovat se svým těle, což mohlo 

přispět k pocitu větší jistoty a sebedůvěry. To může napomoci i ke snížení obav 

z porodu a jeho možných komplikací. Dostatečná informovanost o těhotenství, porodu, 

šestinedělí a péči o dítě dle mého názoru vede k překonání strachu z neznámého. 

Myslím si, že i toto velkou měrou přispělo k lepšímu držení těl žen.  

    Cílem této práce bylo zjistit, nakolik korespondují změny v nárůstu tělesné hmotnosti 

a nárůstu v obvodu břicha se změnami stability, změnami v chůzi a rychlosti reakce. Po 

vyhodnocení výsledků ale musím konstatovat, že naměřené změny v hmotnosti a 

obvodu břicha nekorespondují s ostatními naměřenými hodnotami. Nepodařilo se však 

prokázat, nakolik jsou změny ve stabilitě, chůzi a rychlosti reakce způsobeny pouze 

změnami v těhotenství či do jaké míry jsou ovlivnitelné pravidelnou pohybovou 

aktivitou.     

    Z hlediska dalšího pokračování zpracování tématu vlivu těhotenství na stabilitu ženy 

tedy navrhuji pozorovat skupinu žen v průběhu celého těhotenství, případně porovnat 

období prvního a třetího trimestru těhotenství. K lepšímu ověření vlivu pohybových 

aktivit na změny v těhotenství by bylo jistě přínosné a zajímavé porovnání skupiny 

cvičících a necvičících těhotných žen.          
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7  Závěr 
     Ve své práci jsem chtěla přinést několik informací, které by ukázali na problematiku 

změn v průběhu těhotenství. V práci jsem se snažila o náhled na problematiku 

těhotenství, což je velice obsáhlé téma, včetně vhodných pohybových aktivit. Dále jsou 

prezentovány výsledky vlastního výzkumu u třiceti gravidních žen.    

     Hlavní cíl výzkumu, tedy ověřit vliv rostoucí tělesné hmotnosti a obvodu břicha žen 

ve třetím trimestru těhotenství na změny v chůzi, a to změny v délce a šířce kroku, 

změny v rychlosti reakce a možnosti maximálního vychýlení těžiště, se nepodařilo 

prokázat. Mým cílem bylo i ověření možnosti ovlivnění některých změn cvičením a 

zdůraznění významu pohybu v období gravidity. 

     Na základě vyšetření, které bylo provedeno na vzorku třiceti žen, se potvrdila má 

hypotéza, že vhodnou pohybovou aktivitou lze do jisté míry snížit výskyt těhotenských 

obtíží či případně tyto obtíže udržet na únosné hranici.  

     Z výzkumu tedy vyplývá, že pohybová aktivita by měla být nedílnou součástí téměř 

každého fyziologického těhotenství. Pravidelná pohybová aktivita totiž mohla přispět 

k vypracování správných pohybových stereotypů  a návyků, maminky se  naučily 

správnému dýchání a aktivaci břišního a zádového svalstva, došlo ke zpevnění 

svalového korzetu. To potom může velkou měrou přispět k možné kompenzaci změn, 

které se v období gravidity vyskytují. Navíc všechny ženy potvrdily, že cvičení přispělo 

k jejich lepší psychické pohodě.  

      K vytvoření závěrů musíme ale brát v úvahu mnoho vnějších faktorů, které výsledky 

ovlivňovaly. K vytvoření statistických závěrů by bylo nutné mít více shodný soubor, ale 

to je v těhotenství velice obtížné. Mezi faktory, které se liší patří věk, počet těhotenství, 

pracovní zátěž, fyzická kondice apod. Dalším problémem je možnost chyb v průběhu 

vyšetření, kdy hodnoty jsou závislé na spolupráci vyšetřovaného, ale i na jeho 

psychickém rozpoložení.  

     I přesto si myslím, že tato práce potvrzuje vhodnost zařazení pohybové aktivity do 

každodenního života ženy v průběhu těhotenství.    

     Vzhledem k nedostatku jiných studií, se kterými by bylo možné námi naměřené 

hodnoty srovnat, by bylo dobré provést stejné měření i na vzorku zdravých netěhotných 

žen. Jistě by bylo vhodné prodloužit toto sledování a otestovat ženy i v období prvního 

a druhého trimestru těhotenství případně rozšířit výzkum i na období před otěhotněním 
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a období po porodu. Zajímavé by jistě bylo i srovnání skupin cvičících a necvičících žen 

v období celého těhotenství.  

     Ale i tak je možno říci, že  pohybová aktivita prováděná vědomě a bez výraznějších 

chyb, může přispět k prevenci změn nejen  pohybového aparátu.  

     Jistě je na každé ženě, jak se bude ke svému tělu v tomto období chovat. Já osobně si 

ale myslím, že pokud nebudeme předcházet vzniku obtíží v těhotenství, projeví se tyto 

problémy na našem zdravotním stavu i s odstupem několika let.  

     Při zpracování práce jsem měla možnost rozšířit si svoje znalosti v problematice 

těhotenství a dále jich využívat jak v osobním, tak i profesním životě. .     
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8 Seznam použitých zkratek 
 

CEA    karcinom-embryonální antigen 

cm    centimetr 

DK    dolní končetina 

g    gram   

hCG    choriový gonadotropin 

HK    horní končetina 

hPL    placentární laktagen 

kg    kilogram 

l    litr 

min.    minuta 

ml    mililitr 

mm    milimetr 

mmol    milimol 

m.n.m.    metr nad mořem 

s    sekunda 

ZP    základní poloha  
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10  Seznam příloh 

 
1.  Souhlas etické komise a informovaný souhlas  

2.  Rozložení orgánů při nádechu a výdechu (Wessels, Oellerich 2006, 2009) 

3.  Změny těžiště v průběhu těhotenství (Wessels, Oellerich 2006) 

4.  Děloha a vazy před otěhotněním, děloha  a vazy během těhotenství (Vitíková 2007) 

5. Grafický záznam vyšetření „limity stability“  

6. Grafický záznam vyšetření chůze 

7. Přístroj balance-master 

8. Návrh cvičební jednotky pro těhotné 

9. Cvičební jednotka pro doma 
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Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 

 
1. ZP: leh pokrčmo mírně roznožný, chodidla na podložce rovnoběžně – skrčit 

upažmo poníž, jedna dlaň na břicho, druhá pod klíční kost  

- nácvik dechové vlny 

Počet opakování: 4x 

 

 

2. ZP: leh pokrčmo mírně roznožný – připažit 

- s výdechem vztyčit chodidla 

- s nádechem uvolnit  

Počet opakování: 12x 

Účel: podpora návratu krve z dolních končetin k srdci, prevence vzniku 

křečových žil 

 

 

3. ZP: leh – přednožit – připažit 

- vztyčovat a napínat chodidla (současně, střídavě) 

Počet opakování: 10x 

Účel: podpora návratu krve z dolních končetin k srdci, prevence vzniku 

křečových žil 

 

 

4. ZP: leh pokrčmo mírně roznožný – chodidla rovnoběžně na podložce – připažit 

- při výdechu zafixovat pánev stahem hýžďových svalů, rozložit ramena do šířky 

a s lopatkami je stáhnout směrem k hýždím 

- výdrž, nádech 

- při prodlouženém výdechu stah svalů uvolnit 

Počet opakování: 10x 

Účel: aktivace gluteálních svalů, aktivace dolních fixátorů lopatek a 

vzpřimovačů páteře 
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5. ZP: stejná jako  u předchozího cviku 

- při výdechu podsadit pánev stahem hýžďových svalů, stáhnout rozložená 

ramena a lopatky, protáhnout hlavu do dálky s přitažením brady ke sternu 

- výdrž, nádech 

- při prodlouženém výdechu uvolnit 

Počet opakování: 8x 

Účel: aktivace svalů pánve, pletence ramenního, nácvik držení hlavy ve 

vzpřímené poloze 

 

 

6. ZP: leh pokrčmo mírně roznožný – ruce položeny na břiše 

- pomalu nadechnout – břišní stěna se zvedá 

- výdech - břišní stěna klesá 

Počet opakování: 8x 

Účel: nácvik břišního dýchání, stimulace střevní peristaltiky, aktivace břišních 

svalů 

 

   

7. ZP: leh – lýtka opřená o gymnastický míč – skrčit upažmo poníž – ruce na oblast 

třísel 

- s výdechem vtahovat břišní stěnu k páteři tak, aby pod rukama bylo cítit 

„ztuhnutí“ svalů 

Počet opakování: 8x 

Účel: aktivace příčného břišního svalu 
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8. ZP: leh – lýtka opřená o gymnastický míč – stehna kolmo k trupu – skrčit 

upažmo poníž – hřbety rukou opřít o stehna 

- s výdechem vtahovat břicho k páteři a současně vytahovat hlavu temenem do 

dálky s mírným přitažením hlavy ke sternu, stáhnout ramena a lopatky směrem 

k hýždím, zapřít hřbety rukou proti stehnům 

- na konci výdechu přitisknout bederní páteř do podložky 

- s nádechem povolit 

Počet opakování: 5x 

Účel: aktivace dolních fixátorů lopatek a břišních svalů ve všech vrstvách 

 

 

9. ZP: leh – lýtka opřená o gymnastický míč – upažit poníž 

- s výdechem přitisknout bedra k podložce, vychýlit kolena do strany (lopatky 

stále v kontaktu s podložkou) 

- s nádechem vrátit do ZP 

Počet opakování: 8x 

Účel: posílení šikmých břišních svalů 

 

 

10. ZP: vzpor klečmo 

- s nádechem zanožit jednu DK a vzpažit protilehlou HK 

- s výdechem zpět do ZP 

Počet opakování: 6x 

Účel: posílení gluteálních svalů, svalů zadní strany stehen, aktivace posturálních 

svalů 

 

 

11.  ZP: vzpor klečmo – pod koleny overbally (stejně nafouklé) 

- po získání rovnováhy se snažit nadzvednout chodidla od podložky  

Počet opakování: 4x 

Účel: aktivace posturálních svalů 
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12. ZP: vzpor klečmo 

- s výdechem ohnout páteř („vyhrbit“), hlavu přitáhnout ke sternu, zafixovat 

pánev stahem hýžďových svalů 

- nádech „do zad“ 

- s výdechem zpět do ZP 

Počet opakování: 6x 

Účel: protažení paravertebrálních svalů, posílení gluteálních svalů 

 

 

13.  ZP: sed na patách – kolena mírně od sebe – ruce opřeny před koleny- trup 

nakloněn mírně dopředu- hlava v prodloužení páteře- ramena a lopatky stažené 

dolů 

- nádech do oblasti dolních částí lopatek, tak aby se rozvíjela dolní část hrudníku 

dozadu a do stran 

- ramena by se neměla s nádechem zvedat 

Počet opakování: 8x 

Účel: posílení dolních fixátorů lopatek, nácvik správného stereotypu dýchání 

 

   

14.  ZP: turecký sed – skrčit předpažmo – sepnout ruce s overballem před tělem 

- s výdechem tlačit dlaněmi proti sobě do overballu 

- s nádechem tlak uvolnit 

Počet opakování: 6x 

Účel: posílení prsních svalů 

 

 

15.  ZP: stoj mírně rozkročný – předklon – předpažit (ruce položit na gymnastický 

míč) 

- asi 30 sekund volně dýchat v této poloze, potom uvolnit 

Účel: protažení svalů na zadní straně stehen 
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Příloha č. 9 
 

1.  ZP: leh – přednožit – připažit 

            - vztyčovat a napínat chodidla (současně, střídavě) 

            Počet opakování: 10x 

            Účel:  podpora  návratu  krve  z  dolních  končetin k  srdci,  prevence  vzniku         

            křečových žil 

 

 

2. ZP: leh pokrčmo mírně roznožný – ruce položeny na břiše 

- pomalu nadechnout – břišní stěna se zvedá 

- výdech - břišní stěna klesá 

Počet opakování: 8x 

Účel: nácvik břišního dýchání, stimulace střevní peristaltiky, aktivace břišních 

svalů 

 

 

3. ZP: leh – lýtka opřená o gymnastický míč – skrčit upažmo poníž – ruce na oblast 

třísel 

- s výdechem vtahovat břišní stěnu k páteři tak, aby pod rukama bylo cítit 

„ztuhnutí“ svalů 

Počet opakování: 8x 

Účel: aktivace příčného břišního svalu 

 

 

4. ZP: vzpor klečmo 

- s nádechem zanožit jednu DK a vzpažit protilehlou HK 

- s výdechem zpět do ZP 

Počet opakování: 6x 

Účel: posílení gluteálních svalů, svalů zadní strany stehen, aktivace posturálních 

svalů 
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5. ZP: vzpor klečmo – pod koleny overbally (stejně nafouklé) 

- po získání rovnováhy se snažit nadzvednout chodidla od podložky  

Počet opakování: 4x 

Účel: aktivace posturálních svalů 

 

 

6. ZP: vzpor klečmo 

- s výdechem ohnout páteř („vyhrbit“), hlavu přitáhnout ke sternu, zafixovat 

pánev stahem hýžďových svalů 

- nádech „do zad“ 

- s výdechem zpět do ZP 

Počet opakování: 6x 

Účel: protažení paravertebrálních svalů, posílení gluteálních svalů 

 

 

7. ZP: sed na patách – kolena mírně od sebe – ruce opřeny před koleny- trup 

nakloněn    mírně dopředu- hlava v prodloužení páteře- ramena a lopatky stažené 

dolů 

- nádech do oblasti dolních částí lopatek, tak aby se rozvíjela dolní část hrudníku 

dozadu a do stran 

- ramena by se neměla s nádechem zvedat 

Počet opakování: 8x 

Účel: posílení dolních fixátorů lopatek, nácvik správného stereotypu dýchání 

 

   

8. ZP: turecký sed – skrčit předpažmo – sepnout ruce s overballem před tělem 

- s výdechem tlačit dlaněmi proti sobě do overballu 

- s nádechem tlak uvolnit 

Počet opakování: 6x 

Účel: posílení prsních svalů 
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