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ANOTACE
V předloţené bakalářské práci zjišťuji moţnosti uplatnění zdravotně orientovaných
cvičebních programů v těhotenství. Jaké mají ţeny během těhotenství moţnosti cvičení,
zda je nabídka dostupná pro všechny, případně jaké cvičení jim nejvíce vyhovuje a
proč. Dále v práci vytvářím program pro cvičení matek doma. Dokládám to na příkladu
jedné z probandek. Tato ţena je v 7. měsíci těhotenství a velice mi pomohla se
sestavováním cvičebního programu volbou cviků, které jí a ţenám, se kterými cvičí,
nejvíce vyhovují.
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ANOTACION
In the present thesis I find the possibilities of health-oriented exercise programmes for
the pregnant women. I write about the possibilities of exercising for women during
pregnancy, whether the offer of exercise programmes is available to all women, or
which exercise works best for them and why. Further I create the training programme
for mothers at home. This is evident from the example of one of the proband. This
woman is in the 7th month of the pregnancy and she was very helpful in building
exercise programme option by exercising it. The result is the programme which is the
most comfortable for her and the women with whom she practices.
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Úvod
Těhotenství je krásné období, které by si měla budoucí maminka naplno uţívat.
Bohuţel, v dnešní době na ně působí řada stresových faktorů. Chodí do práce, z čehoţ
jsou unavené. Dále se také s progresivním nárůstem vyšetření během těhotenství
zvětšuje stres a nesmíme také zapomenout na stres z porodu. Proto by si kaţdá ţena
měla najít čas jenom pro sebe a své malé, chodit na procházky, cvičit, snaţit se
pozitivně myslet a co nejvíce si toto šťastné období vychutnat.
Moje práce je zaměřená na uplatnění zdravotního cvičení v těhotenství. Toto
téma jsem si vybrala, protoţe se o zdravotní cvičení zajímám jiţ delší dobu.
Absolvovala jsem kurz cvičitele zdravotní tělesné výchovy na soukromé vysoké škole
Palestra, kde jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací o této problematice a
chtěla bych se tomu dál intenzivně věnovat. Myslím si, ţe zdravotní cvičení pro těhotné
je teď poměrně aktuální téma, hodně se rozmáhá a maminky mají v dnešní době
opravdu spoustu moţností a nabídek různého cvičení, ať uţ pod dohledem odborných
porodních asistentek nebo v komerčních fitcentrech. Zdaleka ne všem však toto
hromadné cvičení vyhovuje, nebo na dojíţdění a placení fitcentra nemají peníze. V
praktické části své práce se budu zaměřovat na sestavení cvičebního plánu, podle
kterého by si mohly maminky cvičit doma, v klidu, aniţ by musely dojíţdět, či utrácet
za poměrně drahé lekce. Samozřejmě vše aţ po schválení jejich osobního lékaře.
Při psaní jsem vycházela z kníţek Aktivní těhotenství (Hanka Kynychová a
Petra Kruntorádová), Velká kniha cvičení Pilates (Michaela Bimbi-Dresp), Metoda
Ludmily Mojţíšové (Jarmila Novotná, Olga Strusková), Cvičení pro těhotné (KÖCK
SPORT), Fit maminka (Lucie Výborná, Markéta Dočekalová) a dále z mnoha
internetových a jiných zdrojů.
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Teoretická část
1 Těhotenství a změny, které ho provází
Těhotenství je obdobím krásného očekávání, ale také zvýšené tělesné a duševní
zátěţe pro budoucí maminky. I přesto, ţe jsou těhotenství a porod přirozenými ději, na
které je organismus zdravé ţeny dobře připraven, je dobré mu pomoci vlastní aktivitou.
Čím lépe se bude maminka fyzicky připravovat, tím příjemněji se bude během
těhotenství cítit a tím snáze zvládne porod.1
Účelem zdravotního cvičení pro těhotné je udrţet organismus v optimálním
zdravotním stavu. Udrţet jej v dobré kondici tělesné i psychické a tím vytvořit
předpoklady pro zdárný vývoj plodu. Snaţí se zabránit změnám, které těhotenství a
porod na organismus ţeny způsobuje. Připravuje těhotnou ţenu na porod tak, aby jeho
průběh byl co nejlepší a nevyčerpal zbytečně ani rodičku ani dítě.
Jak jiţ bylo řečeno, organismus ţeny prochází během těhotenství velkými
změnami.

Ty,

které

lze

zdravotní

tělesnou

výchovou

ovlivnit,

se

týkají

neurovegetativního systému, systému dechového, cévního, hybného a také látkové
výměny.
Z cvičebního hlediska to znamená, ţe je potřeba ovlivnit nepříznivé změny
neurovegetativního systému, posílit břišní a prsní svaly, svaly pánevního dna, které je
zároveň potřeba naučit uvolňovat. Vytvořit návyk správného drţení těla, zabránit
vzniku plochých nohou a křečových ţil. Udrţet, případně zvýšit vitální kapacitu plic a
také podpořit střevní peristaltiku, aby se předešlo vzniku zácpy.

1.1. Problematika změn
Neurovegetativní změny
V prvních

měsících

těhotenství

způsobují

hormonální

vlivy

poruchy

neurovegetativního rázu jako nechutenství aţ nauseu, plačtivost, náladovost, strach
1

Komárková, Monika. Cvičení v těhotenství. Informační leták. Praha 1998.
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z porodu atd. Tyto změny můţeme ovlivnit na základě poznatku, ţe koncentrace
v určitém okrsku mozkové kůry způsobuje relaxaci v ostatních jejích částech. Znamená
to tedy, ţe při cvičení se ţena odpoutá od svých starostí tím, ţe se soustředí na cviky
podle povelů. Cvičení odvádí pozornost od úzkostného sebepozorování a nácvikem
relaxace lze navodit a zlepšit celkové uvolnění a schopnost odpočívat. Také se počítá
s tím, ţe fyzická námaha má za důsledek vyplavování endorfinů, kterým se laicky říká
hormon štěstí.
Břišní svaly
Zvětšující se obsah břišní dutiny v těhotenství bývá příčinou oslabení břišních
svalů. Vzniká nebezpečí jejich rozestupu, zpomalení střevní peristaltiky a návyku
vadného drţení těla, coţ vede k následným bolestem v kříţi.
Oslabené břišní svaly ovlivňují negativně průběh porodu, protoţe ţena nemůţe
řádně tlačit, a po porodu mohou být příčinou „ převislého břicha“. Zařazujeme proto
cvičení na přímé i šikmé břišní svaly, kterými můţeme zlepšit jejich pruţnost a sílu.
Prsní svaly
Je přirozené, ţe se během těhotenství prsní ţlázy zvětšují. Současně se
zvětšováním jejich objemu, je prsní svalstvo oslabováno a vytahováno. Po porodu,
s nástupem laktace, je to ještě výraznější. Proto je důleţité toto svalstvo posilovat a
zabránit tak případným kosmetickým vadám.
Svaly pánevního dna
Posilování této svalové skupiny je velice důleţité nejen v těhotenství. Jsou to
svaly ovládající močení a vyprazdňování. Navíc podporují orgány v oblasti pánve močový měchýř a dělohu. Během těhotenství se stávají měkčími a pruţnějšími a to je
(spolu s vahou dítěte) oslabuje. Aby nedocházelo k samovolnému unikání moči
například během kašlání, běhání nebo smíchu, je nutné pánevní dno zpevnit.
Na druhou stranu je velmi důleţité naučit se tyto svaly uvolňovat. V I. době
porodní, při kontrakci, musí svaly pánevního dna zůstat uvolněné. Pokud to rodička
dovede, porodní cesty se rychle otevírají.
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Vadné držení těla
Nesprávné drţení těla vzniká u těhotné poruchou statiky. Páteř je udrţována ve
fyziologickém postavení společně silou břišních a zádových svalů. Zvětšující se obsah
dutiny břišní vyrovnává ţena zvětšeným prohnutím bederní páteře. To má za následek
neustálé přetěţování zádového svalstva v bederní oblasti a vznik častých bolestí v kříţi.
Ploché nohy
Tím, ţe se zvětšuje váha těla, dochází k velkému zatíţení dolních končetin.
Svaly a vazy se unavují, uvolňují, protahují a klenba noţní klesá. Důsledkem toho je
bolest nohou při chůzi a stání. Vzniku ploché nohy, případně zhoršení plochonoţí, se
snaţíme zabránit posilováním svalstva drţícího noţní klenbu. Těhotným se kromě
cvičení doporučuje chůze bosýma nohama po nerovném terénu - trávě či písku. Dále by
budoucí maminky neměly nosit obuv s příliš vysokým podpatkem. Boty by měly často
střídat, případně nosit ortopedické vloţky.
Křečové žíly
Zvětšující se děloha tlačí na ţilní výstupy z dolních končetin a krev v ţilách
stagnuje. Cvičením návrat venózní krve z dolních končetin usnadníme. Vleţe
provádíme pohyby v malých kloubech dolních končetin, přičemţ jsou ony zdviţeny nad
úrovní těla, tzv. polohové cvičení. Krom toho se také doporučuje těhotným sedět a leţet
s podloţenými dolními končetinami.
Elasticita hrudníku
Tím, ţe je bránice vytlačována vzhůru, je stlačován hrudník. To způsobuje
těhotenské „šikmé uloţení srdce“ a těhotenskou dušnost. Je potřeba provádět dechová
cvičení, která zlepšují vitální kapacitu plic, udrţují pruţnost hrudníku a podporují
dostatečné okysličení krve procházející plícemi. Zajistíme tak dostatečný přívod kyslíku
do tkání matky i plodu.
Zácpa
Díky tomu, ţe se obsah břišní dutiny zvětšuje a břišní svalstvo je oslabeno,
nastává zpomalení střevní pasáţe a zácpa. Cvičením můţeme střevní peristaltiku
stimulovat, urychlovat, a tím předejít případným trávicím potíţím. Posilují se břišní
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svaly, dále se provádí švihová cvičení dolních končetin a břišní dýchání, které urychluje
návrat ţilní krve z dolní poloviny těla k srdci a zrychluje peristaltiku.2

1.2. Fyziologie těhotenství
Těhotenství začíná splynutím muţské (spermie) a ţenské pohlavní buňky
(vajíčka) a končí porodem. Počítá se od prvního dne poslední menstruace a to
v týdnech. Těhotenství trvá 40 týdnů- tedy 10 lunárních (čtyřtýdenních) měsíců (coţ
odpovídá devíti měsícům kalendářním). Vzhledem k rozdílu v počítání lunárních a
kalendářních měsíců, je z pohledu lékaře nejpřesnější udávat délku gravidity právě
v týdnech.3
Těhotenství můţeme rozdělit do tří trimestrů. Kaţdé období má svá specifika, a
proto i cvičení se musí přizpůsobit aktuálnímu stavu maminky.
V prvním trimestru, 1-3 měsíc, dochází většinou k vynechávání menstruace,
nastávají problémy s trávením, zvracením, bolestmi hlavy a únavou. Avšak ţádné větší
změny v rozměrech nepozorujeme.
Druhý trimestr je vymezen 4-6 měsícem. Bříško se jiţ výrazně zvětšuje,
maminka přibírá na váze. Dochází k zadýchávání, křečím v nohách, změně krevního
tlaku a mohou nastat i psychické změny.
Ve třetím trimestru, 7-9 měsíc, je jiţ bříško velké, coţ je pro budoucí maminku
velká zátěţ. Zde se také ukazují výhody předchozího cvičení, tělo je schopné se lépe
vypořádat se zátěţí.4

2

VOLEJNÍKOVÁ, Hana. Cvičení v práci porodní asistentky. [s.l.] : NCO NZO, 2005. Cvičení v
těhotenství a příprava k porodu, s. 6-23.
3
GERYCHOVÁ, Romana; DOUBEK, Radan. Délka těhotenství : Baby on line [online]. c2007-2010 [cit.
2010-04-05]. Délka trvání těhotenství. Dostupné z WWW: <http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/delkatehotenstvi.html>.
4
Z přednášek paní Pudilové v rámci kurzu zdravotní tělesné výchovy, Palestra.
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2 Cvičení v těhotenství
2.1 Indikace
Cviky a metody vhodné pro těhotné
Jaké cvičení by měla těhotná ţena do svého programu určitě zařadit? Velice
vhodná jsou jistě různá dechová cvičení, chůze, plavání, balanční cvičení a relaxační
techniky. Dnešní fitcentra nabízejí spoustu programů zaměřených na těhotné, mezi které
patří například gravidjóga, pilates pro těhotné, cvičení na velkých míčích nebo jen cviky
pro zdravá záda a posílení dna pánevního.
Relativní kontraindikace a omezení cvičení v těhotenství
Nastává při tvrdnutí břicha, pokavaď maminka začíná poprvé cvičit
v pokročilém stádiu gravidity. Dále ve 3.měsíci, kdy je zvýšený sklon k potratům,
v období předpokládané menstruace a při různých chronických onemocněních.
Kontraindikace cvičení v těhotenství
Cvičení se nedoporučuje, nebo je přímo zakázáno v případě rizikového
těhotenství, krvácení, habituálního potrácení či amniocentéze. Dále při preeklampsii,
coţ je závaţné onemocnění projevující se hypertenzí, otoky a bílkovinou v moči
Cviky a cvičební styly nevhodné pro těhotné
Mezi cviky, které by těhotné ţeny neměly vůbec provozovat, patří skoky,
výpady, visy či běhy. Dále zcela jistě není vhodná powerjóga (především polohy
bojovníků) a aerobik. Ze sportů by se měla maminka vyvarovat míčovým hrám, ale také
jízdě na kole.
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2.2. Specifika vedení cvičební jednotky pro těhotné
Vţdy je třeba optimalizovat sestavu pro ţeny v pokročilejším stádiu těhotenství,
respektovat momentální stav a rozpoloţení jednotlivých maminek, dát více času na
přesun do jiných pozic, ptát se a upozornit, ţe je třeba říci, kdyby nebylo něco
v pořádku.
Obecné principy cvičení s důrazem na správné držení těla se specifitou u těhotných
Ve všech polohách
ramena staţená od uší
nezaklánět ostře krční páteř (staţená brada)
vytahovat se „z vrcholku hlavy“, respektive z celé páteře
neprohýbat se v zádech
Ve stoje
pánev ve středním postavení
staţená spodní ţebra
zpevnit bříško směrem k pupíku
Vleţe na zádech
tisknout bedra k podloţce
pokrčit dolní končetiny
zmenšit páku dolních končetin
ve 3. trimestru je často vhodné leh na zádech vynechat (záleţí na člověku)
Vleţe na břiše maminky moc leţet nemůţou. Zde se naskýtá otázka, jak relaxovat?
Nejvhodnější pozice je na zádech s nohama opřenýma o zeď nebo na boku.
V poloze na čtyřech by kolena měla být na šířku pánve a zároveň pod kyčlemi, dlaně
pod rameny, bříško zpevněné k pupíku a hýţdě staţené k sobě.
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Cvičení v prvním trimestru
Na začátku těhotenství se provádějí cvičení na zlepšení neurovegetativní
rovnováhy (sympatikus - parasympatikus), posilují se svaly břišní, prsní a svaly
pánevního dna. Je kladen důraz na správné drţení těla a to ve všech polohách. Do
jednotky se také zařazují cviky na ploché nohy, na podporu peristaltiky, na prevenci
křečových ţil a také na uvolnění kyčelních kloubů. Důleţitá jsou dechová a relaxační
cvičení. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve třetím měsíci, obzvláště v období
předpokládané menstruace.
Cvičení v druhém trimestru
Princip cvičení pro toto období je v podstatě stejný jako v prvním trimestru, jen
je jiţ třeba vynechávat polohy na břiše a samotné posilování břicha přizpůsobit
momentálním moţnostem kaţdé za maminek.
Cvičení ve třetím trimestru
V tomto období by se měly vynechávat cviky na břicho, je třeba omezit intenzitu
a zohlednit aktuální stav ţeny. Nastává příprava na porod (1. a 2. dobu porodní) pomocí
dechových (psí a hluboké břišní dýchání) a relaxačních cvičení.

2.3. Sestavení cvičební jednotky analyticky
Kaţdá hodina má svá určitá pravidla, která by se měla dodrţovat. Má to své
opodstatnění. Na začátek cvičební jednotky není moţné zařadit například posilovací
cvičení z toho důvodu, ţe organismus není ještě na zátěţ dostatečně připraven. Je
potřeba ho nejprve zahřát a protáhnout, neţ přestoupíme ke sloţitějšímu cvičení. A u
těhotných to platí dvojnásob. Zde je příklad, jakou strukturu by mohla hodina cvičení
pro těhotné mít.
Úvodní meditace
Meditační sed (turecký sed) uvolní třísla i kyčelní klouby. Meditace připraví
člověka ke cvičení a sladí tělo a mysl. Je velice příjemné pokud v pozadí hraje nějaká
klidná, pozitivní hudba.
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Dechová cvičení
Pomáhají odstranit stres, přispívají k odstranění blokád a připravují maminku
k porodu.
Uvolňovací cvičení
Provádíme pohyby na uvolnění horní (krční) části páteře, která je příčinou
nejrůznějších blokád a potíţí. Uvolňujeme kořenové klouby, páteř (kočička) a bedra.
Můţeme sem zařadit hluboký předklon, při kterém je ale třeba dát pozor na krevní tlak.
Vhodné jsou i spinální cviky- hlava se otáčí na jednu stranu, nohy na druhou. Cvičíme
opatrně, plynule, s výdechem se vracíme.
Protahovací cvičení
Prohýbání a vyhrbování v poloze na čtyřech, rotace trupu, protahování zápěstí a
chodidel. Dále protaţení a pasivní uvolnění dolních končetin.
Posilovací cvičení
Mezi svalové skupiny, které by se měly v těhotenství posilovat, patří
mezilopatkové svalstvo, svaly pánevního dna, dolních končetin (vhodná je při tomto
poloha na boku) a břišní svaly. Ty se nejlépe posilují v leţe na zádech, bedra musí být
vţdy přitisknuta do podloţky. Postupně během těhotenství sniţujeme páku a počet
opakování jednotlivých cviků.
Balanční pozice
Vyuţíváme labilních ploch a pomůcek jako například úseče, čočky nebo míčů.

Obrázek 1- fitball

Obrázek 2- čočka

Obrázek 3- úseč

Na závěr cvičební jednotky opět můţeme zařadit, krátkou meditaci a uvolnění.
Je to velice příjemné zakončení hodiny, maminku to pozitivně naladí a domů pak
odchází z krásným, uvolněným pocitem.5

5

Z přednášek paní Pudilové v rámci kurzu zdravotní tělesné výchovy, Palestra.
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3 Druhy zdravotního cvičení
3.1. Pilates pro těhotné
Tento cvičební systém vyvinul Joseph Hubert Pilates, který se narodil v roce
1880 v Německu.
Pilates nebo téţ metoda pilates je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové
kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání. Pilates je zaměřený na posílení svalů celého
těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tím, ţe
metoda klade důraz na zpevnění hlubokých břišních svalů jako opory pro páteř, je páteř
méně namáhána. Veškerý pohyb zde vychází ze stabilního středu - tzv. Power House
(centra) do všech periferních částí těla. Důraz se klade na postupný rozvoj uvědomování
si tělesného pohybu a charakteristická pro metodu je přesnost provedení jednotlivých
pohybů kaţdého cviku.
Pilates je velmi univerzální, je vhodný jak pro širokou vrstvu veřejnosti, tak i
sportovce a tanečníky. Cvičení na zemi, Matwork, neklade nároky na věk, trénovanost,
prostor ani pomůcky. Díky různým stupňům náročnosti lze metodu pilates aplikovat jak
na začátečníky, tak i velmi zdatné jedince. Proto je to velice vhodné cvičení i pro
těhotné ţeny. 6
Cviky je samozřejmě nutné přizpůsobovat fázi těhotenství. Tělo maminky se
během oněch devíti měsíců podstatně mění, proto je nutné i cviky nastavit tak, aby
přesně vyhovovaly jejímu aktuálnímu stavu a moţnostem.
Základní cvičení pro první trimestr:
neutrální pozice pánve – správné postavení pánve je velice důleţité nejen pro
zdravý vývoj plodu, ale také pro správnou polohu dítěte v průběhu těhotenství.
záklony hrudní páteře – pomáhají proti hrbení ramen a ohýbání hrudní páteře
úklony bederní páteře – napomáhají uvolňování beder a vyrovnávání pánve
6

BIMBI-DRESP, Michaela . Velká kniha pilates : Původní cviky pro všechny úrovně zdatnosti. Praha :
Svojtka & Co. s.r.o., 2009. Joseph Hubertus Pilates - ţivot a dílo, s. 10-11.
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stabilizace příčného břišního svalu – posiluje a zpevňuje trup
posilování šikmých břišních svalů – posiluje a zpevňuje trup
trénink svalů pánevního dna – je nezbytný pro celé těhotenství, porod i
šestinedělí
dýchání – učí pomocí hlubokého laterálního dýchání uvolňovat tělo i mysl.7
Základní cvičení pro druhý trimestr:
neutrální pozice pánve – pokračuje trénink z minulého trimestru
úklony do strany – uvolňují svaly k docílení volného a hlubšího dýchání
záklony hrudní páteře – pokračuje posilování horní části těla a horních končetin
stabilizace příčného břišního svalu – posiluje a zpevňuje oblast břicha
šikmé břišní svaly - začínají být více protaţené. Udrţovat pomocí šetrných
dechových technik
trénink svalů pánevního dna – pokračuje trénink z minulého trimestru
dýchání – vyuţívá laterálního dýchání /včetně dýchání do zadní části hrudního
koše) k protaţení a uvolnění meziţeberních svalů8
Základní cvičení pro třetí trimestr:
neutrální pozice pánve – pokračuje trénink, další uvolňování bederní části páteře
stabilizace trupu a páteře
krouţení – často prováděné na velkém balonu
protahování – především paţí, nohou a zad
dýchání – učí pomocí hlubokého dýchání uvolňovat tělo i mysl9

7

První trimestr : Body Style Prague [online]. c2007 [cit. 2010-04-05]. Pilates. Dostupné z WWW:
<http://www.bodystyle.cz/prvni-trimestr/>.
8
Druhý trimestr : Body Style Prague [online]. c2007 [cit. 2010-04-05]. Pilates. Dostupné z WWW:
<http://www.bodystyle.cz/druhy-trimestr/>.
9
Třetí trimestr : Body Style Prague [online]. c2007 [cit. 2010-04-05]. Pilates. Dostupné z WWW:
<http://www.bodystyle.cz/treti-trimestr/>.
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3.2. Gravidjóga
První ucelený text o józe pochází ze 6. století př.n.l. a zpracoval ho Pataňdţali,
nazývá se Jógasutra. Jsou to krátké aforismy (196), které obsahují celou problematiku
osmičlenné jógy – aštangajógy.
Slovo jóga má několik významů: spojení, spojování, kombinování, kontakt,
dotek, uţití, způsob, metoda, výsledek, prostředek, úsilí, soustředění, rozjímání,
oddanost. Můţeme jí zařadit mezi starověké vědy. Je to ţivotní styl. Dává moţnost
pracovat na sobě všestranným způsobem a to s ohledem na jednotlivce.10
Jóga je fantastické spojení cviků, protahování, řízeného „vědomého“ dýchání a
meditace. Skládá se ze série pozic – ásan, které posilují, protahují a uvolňují naše tělo a
příznivě působí na jeho vnitřní orgány. Pokud se cvičí správně, uleví se nám od bolesti
v zádech, svalových křečí, oteklých nohou, křečových ţil nebo únavy. Cvičit se dá
prakticky do porodu a výhodou je, ţe jógu můţe cvičit opravdu kaţdý bez ohledu na
věk, fyzickou kondici nebo týden těhotenství, který proţíváme. Polohy v józe jsou
jemné a bezpečné, ale i přes to je dobré to před tím konzultovat s porodníkem. Je třeba
naslouchat svému tělu. Pokud se začne točit hlava nebo nám nějaká poloha nebude
příjemná, není asi určena pro nás a prostě ji vynecháme. Je vhodné si pořídit volné
oblečení a cvičit alespoň hodinu po jídle.11
Jóga v těhotenství
Nejen od porodu, ale jiţ od samého početí spoluvytváří ţena pro svůj plod
vnitřní prostředí, ve kterém se bude dítě vyvíjet. Dítě jiţ od této chvíle sdílí s matkou
všechny stavy, které zaţívá. Gravidjóga jsou šetrné techniky na udrţení zdraví a
psychické pohody aţ do pozdního stadia těhotenství. Není to zázračný lék, ani těţké a
sloţité cvičení ohýbající tělo do neuvěřitelných pozic. Je to v praxi ověřený návod na
udrţení, znovunabytí zdraví, odolnosti a psychické pohody. Jestliţe ji správně

10

Uncommon and Suprising world [online]. c2005-2009 [cit. 2010-04-05]. Jóga-historie-původ-vývoj.
Dostupné z WWW: <http://www.papayaulluchu.estranky.cz/clanky/joga/joga---historie---puvod--vyvoj___>.
11
VÝBORNÁ, Lucie; DOČEKALOVÁ, Markéta . Fit maminka. Praha : Euromedia Group, k. s. - Ikar,
2004. Jóga, s. 21
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provádíme, pomůţe nám zmírnit nebo přímo vyléčit mnohé negativní důsledky
těhotenství.
Gravidjóga nás naučí:
drţet rostoucí bříško a zafixovat si správné drţení těla
pozice pro prevenci těhotenské zácpy, křečových ţil a bolestí bederní páteře
vědomě ovládat svaly pánevního dna
koncentrovat se na správné dýchání, a tím ovlivnit svou mysl, abychom při
porodu zůstaly klidné a nepropadaly panice
účinně relaxovat, z relaxace budeme mít uţitek i po porodu
Aby ţena v těhotenství, kdy jsou na ni kladené zvýšené nároky, zmírnila potíţe s
tím související, měla by se naučit vnímat své vnitřní pocity, v případě potřeby relaxovat
a odbourat napětí a tak obnovovat své energetické rezervy. Vědomá práce s dechem je
při porodu doslova klíčová. Jestliţe nám opravdu záleţí na tom, abychom měly klidné
těhotenství a snadný porod, můţeme se dát i touto cestou. Ţeny, které chtějí i jako
těhotné pokračovat v tělesné aktivitě, mohou gravidjógu pouţít jako doplněk. Díky ní se
mohou naučit dobře zvládnout těhotenství i porod. Tělesná, dechová a relaxační cvičení
zaměřená na podporu psychické pohody a fyzické kondice působí komplexně.
Harmonizují všechny fyzické a psychické funkce, působí do hloubky a to jak na úrovni
tělesné, tak na úrovni duševní. Tyto cviky přinášejí klid a pohodu aţ do pozdního stádia
těhotenství.12

3.3. Plavání
Zdravotní funkce plavání:
Prevence – otuţování, zátěţ svalů, rozsah pohybu, srdečně – cévní systém,
dýchání, mentální hygiena, kondice.
12

REŢŇÁKOVÁ, Lenka. Powerjóga : gravidjóga-jóga pro těhotné [online]. c2007 [cit. 2010-04-05].
Jóga pro těhotné-gravidjóga. Dostupné z WWW: <http://www.mobilset.cz/poweryoga/gravidjoga-jogapro-tehotne.php>.
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Regenerace, rehabilitace – poúrazové stavy, srdeční příhody, respirační choroby,
diabetes.
Cílené aktivity – těhotenství, drţení těla, tělesně postiţení, mentálně postiţení
Voda v době těhotenství pomáhá podporovat dobrou fyzickou a psychickou
kondici. Dochází v ní k relaxaci pánevního dna, pomáhá nácviku správného dýchání a
zmírňuje časté bolesti páteře a kloubů. Při plavání posilujeme a protahujeme svaly,
uvolňujeme kostru a procvičujeme plíce. Pobyt ve vodě spontánně navozuje relaxovaný
stav, pomáhá uvolňovat napětí a stres. Nehrozí také přehřátí organismu ţeny a dochází k
minimálním ztrátám tekutin a minerálů potem. Dále tonizuje ţilní systém coţ je
částečná prevence tvorby varixů a hemeroidů. Je to prakticky jediná moţnost vyuţití
polohy na břiše. Velice příjemný je masáţní efekt při působení vody na povrch těla.
Plavání a cvičení těhotných ţen ve vodě doplňuje přípravu ţeny a jejího partnera
na porod. WHO hodnotí plavání jako nejvhodnější sport v těhotenství.13

3.4. Metoda Ludmily Mojžíšové
Metoda Ludmily Mojţíšové je také nazývána „Metodou první volby“. Nastanouli potíţe s otěhotněním, měla by se ţena rozcvičit, srovnat si pánev, a pokud do roka aţ
dvou neotěhotní, teprve potom by měla podstoupit hormonální a operativní vyšetření a
léčbu. V praxi tomu bývá bohuţel přesně naopak.
Příklad trápení, která můţeme cvičením a mobilizacemi dle Mojţíšové zásadně
ovlivnit:
Funkční vertebrogenní potíţe.
Coxartrózy, tedy artrózy kyčlí.
Bolesti kostrče, zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku,
anorgasmie.

13

Zahořálek : Kurzy plavání [online]. c2009 [cit. 2010-04-05]. Zahořálek- rodinné centrum. Dostupné z
WWW: <http://www.zahoranek.cz/kurzy-plavani/>.
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Absence menstruačního krvácení u mladých dívek.
Nepravidelné a bolestivé menses.
Neprůchodnost vejcovodů.
Obrácená poloha dělohy.
Hypoplazie dělohy (malá, nevyvinutá děloha)
Opakované potraty.
Snaha o početí.
Pomočování
V době těhotenství, kdy se sestava s jemnými úpravami cvičí po celou dobu,
usnadňuje cvičení porod a ovlivňuje jeho rychlý a zdárný průběh.

„Dostanete devět cviků. Budete cvičit, abyste si zpevnily půlky. Za měsíc se
přijďte ukázat a budete je mít každá jako mandle. Já vás to cvičení tady a teď naučím a
pak už se doma musíte snažit samy. Děti chcete vy, takže si pamatujte, že každá jste
svého štěstí strůjcem,“ říkávala budoucím maminkám ve své ordinaci Mojţíšová.
Samotných cviků je celkem dvanáct, počítáme-li také poslední dva cviky
speciálně vymyšlené jen pro muţe, cvičící pro zlepšení spermiogramu.
Mělo by se cvičit na odděleném a klidném místě. Je dobré vyhradit si i pevný
časový reţim, je-li to moţné. Cvičit by se mělo nejdříve za dvě hodiny po jídle, protoţe
cvičení s plným ţaludkem je naprosto nevhodné. Také není dobré poslouchat rádio či
sledovat televizi, je to dokonce nemoţné, protoţe cvičení vyţaduje velkou pozornost a
soustředění. Pod sebou by mě mít cvičenec měkkou, ale naprosto pevnou podloţku. Je
dobré se na cvičení těšit, přistupovat k němu pozitivně, s radostí a vírou ve zlepšení
svého zdraví.14
(Cviky viz. Příloha č.1.)

14

NOVOTNÁ, Jarmila; STRUSKOVÁ, Olga. Metoda Ludmily Mojžíšové : Cvičení pro fyzickou a
duševní harmonii. Praha : XYZ, s.r.o., 2008. 58 s.
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3.5. Cvičení na fitballech a s overbally
Velké (fitbally) i malé (overbally) míče patří do skupiny takzvaných balančních
ploch. Můţeme sem také zařadit různé úseče, desky, točny, sedáky, disky, čočky,
balanční sandály, minitrampolíny či posturomed.
Jejich výhoda spočívá v tom, ţe pracují na podkladě senzomotorické stimulace.
To znamená, ţe zvyšují afferenci, mnoţství informací jdoucích do centrální nervové
soustavy, na bázi reflexních a obranných reakcí.

3.5.1. Hluboký stabilizační systém (HSS)

Hluboký stabilizační systém páteře představuje svaly, respektive svalovou
souhru, která zabezpečuje stabilizaci páteře během všech našich pohybů. Aktivace svalů
HSSP je zahájena při jakémkoli statickém zatíţení (stoji, sedu), kaţdém cíleném pohybu
horních či dolních končetin. Jejich zapojení do stabilizace páteře je automatické,
mimovolní a zapojuje se jiţ při pouhé představě.15
Dysfunkce svalů HSS
Svaly HSS mají některé charakteristiky, které vedou k jejich větší funkční
fragilitě. Při pohybovém vývoji jedince se tyto svaly zapojují do drţení těla mezi 4-6
týdnem po porodu. U více neţ 1/3 populace dochází k neoptimálnímu uzrání
pohybových programů v mozku, které řídí funkci těchto svalů. Není-li tento stav během
prvních měsíců aţ jednoho roku ţivota odhalen a adekvátně léčen, dochází k fixaci
dysfunkce, která je pak trvalá a velmi špatně ovlivnitelná cvičením. Jedním ze znaků
této dysfunkce viditelných i v dospělosti můţe být tzv. diastáza (rozestup) břišních
svalů, kdy vidíme mezi oběma provazci přímého břišního svalu hlubokou mezeru.

15

Z přednášek paní Pudilové v rámci kurzu zdravotní tělesné výchovy, Palestra.
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Správně funkční svaly HSS se aktivují uţ při pouhé představě pohybu a
nastavují tak správné výchozí nastavení páteře a trupu pro následný pohyb. Programy v
mozku řídící tyto svaly proto citlivě reagují na změny polohy a pohybu. Dlouhodobá
monotónní statická zátěţ jako např. sezení (v práci, v autě, apod.) nepřináší potřebné
podněty a dochází k útlumu aktivity svalů HSS a zvyšování napětí povrchových
svalových skupin, které musí jejich výpadek kompenzovat.
U kaţdého, kdo má sedavé zaměstnání a jehoţ jedinou tělesnou aktivitou je
posilovací trénink, lze tedy předpokládat riziko rozvoje svalové dysbalance ve smyslu
oslabení HSS a hypertonie svalů povrchových. Z toho plyne nutnost aktivace HSS před
kaţdým tréninkem jiţ v rámci rozcvičení.
Aktivita svalů HSS závisí na psychickém stavu. Faktory jako duševní únava,
deprese, nedostatečná koncentrace na trénink, vedou k narušení jejich funkce. Řadu
těchto negativních vlivů lze potlačit kvalitním, dostatečně intenzivním rozcvičením,
které převede pozornost od starostí k tréninku. Je však třeba tuto pozornost udrţovat v
celém průběhu cvičení.16

3.5.2. Velké míče (fitbally)

Je potvrzeno, ţe kutálení, otáčení a balancování na míčích má nesmírný vliv pro
stimulaci, jak dotykového čití, tak vestibulárního systému, který se nejenom aktivuje,
ale pomáhá ovlivnit reflexy a správné pohybové a polohové reakce
Cvičení na míčích přináší další modifikace přístupů v terapiích a je oblíbeno u
všech věkových kategorií pacientů. Široká populace je úspěšně léčena právě cvičením
na švýcarském míči (pediatrie, geriatrie, ortopedie, neurologie, kardiologie, chronické
bolesti a poporodní i předporodní stavy). Nalezneme je téměř v kaţdém
fyzioterapeutickém zařízení.

16

ČECH, Zdeněk. Bodybuilding : svaly hlubokého stabilizačního systému bederní páteře [online].
24.10.2003 [cit. 2010-04-05]. Svaly hlubokého stabilizačního systému bederní páteře, aneb \"vypouklá
břicha\" u kulturistů. Dostupné z WWW:
<http://bodybuilding.cz/cech/svaly_hlubokeho_stabilizacniho_systemu_bederni_patere.htm>.
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Gymnastických míčů existuje několik druhů: tenkostěnné, se zesílenou stěnou,
hladké a protiskluzové. Dále je můţeme rozlišit podle tvarů na kulaté, ovály, brambory,
skákací míče, masáţní míče nebo míče s úchyty.

3.5.3. Malé míče (overbally)

Lehký, malý, pruţný, měkký a nafukovací míček Overball byl vyvinut
především pro dechová cvičení. Umoţňuje zvětšování objemu plic, hlavně u dětí. Další
z funkcí bylo zlepšování motoriky ruky, jak po úrazech, tak i u zdravých osob např. při
zkracování šlach. Rehabilitace a fyzioterapeuté začali vyuţívat tohoto míčku při
nápravném cvičení. Balanční pomůcka, jakou je Overball, zapojuje hluboký stabilizační
svalový systém - dno pánevní, šíjové svalstvo, hluboké ohýbače krku a hluboké svaly
zádové, které spolu s břišním svalstvem fixují páteř.
Tato pomůcka se z hlediska účinnosti cviků a téměř dokonalého protaţení svalů,
které mají při běţném způsobu ţivota tendenci se zkracovat, stává neobvykle populární.
Vyplývá to především z rozmanitosti pouţití, které sahá od fyzioterapeutických zařízení
aţ po domácnost či dopravní prostředky.

3.5.4. Jak vybrat správný míč

Velké míče
Na našem trhu jsou míče několika výrobců, nejznámější z nich jsou výrobky
italských a německých firem. U všech výrobků odpovídá cena jejich kvalitě. Je na
kupujícím, aby sám zváţil, kolik chce a můţe do cvičební pomůcky investovat.
Doporučuje se při koupi vzít v úvahu nejenom cenu výrobku, ale i testy zdravotní
nezávadnosti (materiál neobsahující těţké kovy a fenoly) nejlépe vypracované přímo v
ČR nebo nostrifikované. U osob alergických na latex, je třeba dávat pozor, aby výrobek
tento komponent neobsahoval.
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Pokud je to jen trochu moţné, doporučuje se míč před zakoupením vyzkoušet.
Při vzpřímeném sedu musí být pánev podsazená a tohoto efektu dosáhnete, kdyţ budou
kolena lehce níţ neţ pánev. Úhel mezi trupem a stehny je tak o něco víc neţ 90°. Pokud
tato moţnost není, můţe se velikost míče odvodit z tabulek uvedených níţe.
Tabulka1

Tabulka 2

Optimální průměr míče vzhledem
k výšce

Optimální průměr míče podle
délky paže

Výška v cm

průměr míče v cm

80 - 110

30

do 45

35

110 - 135

45

45 - 55

45

135 - 160

55

56 - 65

55

160 - 180

65

66 - 80

65

180 a více

75

přes 80

75

Délka paže v cm průměr míče v cm

Do jisté míry lze velikost míče ovlivnit mnoţstvím vzduchu, nicméně míč by
neměl být podfouknut více neţ o pět centimetrů od své maximální velikosti. Měli
bychom se však také vyvarovat přehuštění míče. Je koncipován na maximální velikost
uváděnou na míči a větší míč je moc tvrdý, příliš nepruţí a mohl by případně i
prasknout.
Malé míče (Overball, Softgym Over)
Overball není takový problém vybrat, zde můţeme pouze narazit na vybírání
barvy. Pro cvičení se ale doporučuje volit míček Overball pod obchodním názvem
"Softgym Over". Ubude nám tímto starost, co s dlouhým špuntíkem. V případě, ţe jsme
jiţ míček zakoupili se špuntíkem dlouhým, doporučujeme jej uříznout hned v přechodu
silnější části v část uţší a řádně zabrousit, například pilníčkem na nehty. Vyvarujeme se
tím popíchání či protrţení míče. Čím více jej nafouknete, tím intenzivněji při cvičení
zvýrazníte balanční polohy, při kterých se aktivuje hluboký stabilizační svalový systém,
ale cviky jsou pak obtíţnější.17

17

ALVO : Historie užití míče [online]. c2005 [cit. 2010-04-05]. Cvičení pro zdraví, rehabilitační a
cvičební pomůcky. Dostupné z WWW: <http://www.alvo.cz/?page=201&language=cz>.
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Výzkumná část

4 Problém a cíl bakalářské práce
4.1. Problém
Klade těhotenství jiné nároky na pohybovou aktivitu (změnu pohybové aktivity)?
Dochází během těhotenství ke změnám v drţení těla (zatěţování pohybového aparátu)?
Chodí ţeny v těhotenství pravidelně cvičit?
Je moţné, aby cvičení během těhotenství mělo zásadnější vliv na průběh porodu?
Můţe cvičení v těhotenství pozitivně ovlivnit zdravotní stav ţeny?
Je pro těhotné ţeny příjemnější cvičení v kolektivu nebo by uvítaly návodné rady pro
domácí cvičení?

4.2. Cíl
Cílem mé práce je vytvoření cvičebního programu po trimestrech, pro domácí
cvičení těhotných ţen a následné ověření na vybraných probandech. Programu, který by
si kaţdá budoucí maminka mohla cvičit v klidu domova, bez toho, aby zbytečně
dojíţděla do mnohdy vzdálených center, kde jsou tato cvičení provozována komerčně.
Domácí prostředí je pro maminky pohodlnější a jistě i méně stresové.
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5

Úkoly a Hypotézy

5.1. Úkoly
Na základě vyplněných dotazníků se pokusím zjistit názory maminek na cvičení
v těhotenství a jeho moţný vliv na průběh porodu. Na základě zpracovaných výsledků
z dotazníku vytvořím podrobné tabulky a grafy. Sestavím cvičební plán s pomocí míčů
a podloţek a ověřím jej na jedné z maminek.

5.2. Hypotézy
H1 - Předpokládám, ţe nejméně 25% ţen během těhotenství pravidelně cvičí.
H2 - Předpokládám, ţe minimálně 75% ţen, které během těhotenství pravidelně cvičí,
nemá v průběhu těhotenství váţnější zdravotní problémy typu: oteklé nohy, bolesti zad,
křečové ţíly apod.
H3 - Předpokládám, ţe pravidelné cvičení během těhotenství má pozitivní vliv na
průběh porodu.
H4 - Nabídka cvičebních programů pro těhotné je dostatečná.
H5 - Předpokládám, ţe většinu cviků, které jsem vytvořila, zvládne má probandka
zacvičit bez problémů.
H6 - Předpokládám, ţe díky mým cvikům se mamince ulevilo od bolesti zad a v
průběhu těhotenství neměla výrazné zdravotní potíţe.
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6 Metodologie a postup práce
6.1. Metoda pozorování
Po sestavení cvičební jednotky, jsem sledovala, jak má probandka zvládala
jednotlivé cviky. Pozorovala jsem její pokroky, kontrolovala jí, aby kaţdý cvik
prováděla správně a zjišťovala jsem, které z cviků jí vyhovují více, a které méně. Při
kterých se cítí dobře, a které jí naopak příjemné pocity nenavozují.

6.2. Metoda rozhovoru
S mnou vybranou maminkou jsem provedla rozhovor, kde jsem se jí ptala na to,
zda pravidelně cvičí, případně jestli chodí do nějakého předporodního kurzu. Zda jí to
něco přináší a jestli jí vyhovuje způsob, kterým porodní asistentka v Neratovicích
předporodní kurzy vede.

6.3. Metoda dotazníku
Postup práce:
Na začátku jsem si vytvořila krátký dotazník (viz. příloha č.2), do kterého jsem
volila otázky tak, aby se mi dostalo odpovědí na mé hypotézy. Rozdala jsem ho
v neratovické nemocnici na porodním oddělení, kde mi ho vyplnilo 28 maminek, které
jiţ za sebou měly úspěšný porod. Poté jsem výsledky zpracovala a vytvořila jejich
grafické znázornění.
V této části práce se tedy budu zabývat vyhodnocením anonymního dotazníku a
pokusím se zjistit, kolik ţen během těhotenství cvičí, jaké cviky jim nejvíce vyhovují a
jestli má cvičení nějaký výraznější vliv na jejich zdraví.
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Graf 1.
Dle odpovědí z dotazníku jsem rozdělila ţeny na prvorodičky a na ty, které
rodily dvakrát a více (vícerodičky). Chtěla jsem zjistit, kolik z nich pravidelně cvičilo a
jestli se to lišilo právě v tom, kolikáté dítě čekaly.
Z grafu vyplývá, ţe celkově navštěvovalo nějaké cvičení 48% matek, z toho
38% bylo prvorodiček. 52% respondentek necvičilo vůbec.

Počet cvičících a necvičících dle počtu porodů

28%
38%

Prvorodička ano
Vícerodička ano
Prvorodička ne
Vícerodička ne

24%

10%

Graf 2.
Dalším předmětem mého zkoumání bylo zjistit, zda má intenzita cvičení během
těhotenství vliv na zdravotní stav ţeny v tomto období. Maminky v dotazníku vyplnily
jak často cvičily: nikdy, několikrát do měsíce, 1-2x týdně a 3x a více týdně. Vzala jsem
v úvahu tento údaj, a také to, jestli si myslí, ţe jim cvičení pomohlo od zdravotních
problémů (ano-ne).
Na grafu můţeme vidět, ţe více jak polovina ţen, které necvičily, měly nějaké
problémy, ačkoli rozdíl není moc výrazný. Většina ţen, které cvičily alespoň několikrát
do měsíce nebo 1-2x týdně zdravotní problémy spíše neměly. Také z grafu vyšlo, ţe
všechny maminky, které cvičily nejčastěji, 3x týdně a více, měli zdravotní potíţe během
těhotenství.
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Vliv intenzity cvičení na zdravotní stav matky během
těhotenství

60%
50%
40%

Nikdy necvičili
Několikrát měsíčně

30%

1-2x týdně
3x a více týdně

20%
10%
0%
Problémy ano

Problémy ne

Graf 3.
Další otázkou bylo, zda mělo cvičení během těhotenství vliv na průběh porodu.
Zde jsem v grafu zohlednila samozřejmě pouze ty maminky, které cvičily. Všechny
ţeny, které cvičily několikrát do měsíce si myslely, ţe to mělo pozitivní vliv. Více jak
polovina, ţen, které cvičily 1-2x týdně zastávala tentýţ názor. Oproti tomu ty, které
cvičily nejčastěji, zastávaly názor, ţe cvičení je prospěšné jen v 50% případů.

Vliv cvičení na průběh porodu

5
4,5
4
3,5
3
2,5

Pozitivní vliv

2

Bez vlivu

1,5
1
0,5
0
Několikrát
měsíčně

1-2x týdně

3x a více
týdně
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Graf 4.
Na otázku, zda si maminky myslí, ţe nabídka cvičebních programů pro těhotné
je v jejich okolí dostatečná, odpovědělo 59% kladně.

Nabídka cvičebních program ů pro těhotné

Dostatečná
Nedostatečná
Nevím

11%

30%

59%

Graf 5.
Mezi nejoblíbenější cvičební programy maminek patřily míče a plavání.
Gravidjógu či pilates navštěvovalo jen 4% a 8% dotazovaných. Nejvíce ţen však
v dotazníku zaškrtlo kolonku „jiné“, kam zařadily například meditaci či cvičení doma.

oblíbenost cvičebních programů

4%

8%

36%

32%
20%
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Pilates
Gravidjóga
Míče
Plavání
Jiné

6.4. Vytvoření cvičebního plánu
Po prostudovaní několika knih a návštěvy hodiny zdravotního cvičení pro
těhotné v Neratovicích, jsem vytvořila cvičební program, podle kterého by kaţdá
maminka mohla cvičit v klidu, doma, jen s pomocí míčů nebo i bez nich.
Je to cvičení, které má budoucí mamince pomoci vypořádat se s moţnými
negativními vlivy těhotenství na její zdraví. Zlepšit její kondici fyzickou, ale také
psychickou a připravit jí na bezproblémové zvládnutí porodu.
Tento cvičební program má svá pravidla a strukturu, která by se měla dodrţovat,
aby nedošlo k případným zdravotním potíţím. Bez ohledu na stadium těhotenství by
měla hodina cvičení začínat zahřátím organismu a jeho následným protaţením, případně
uvolněním některých důleţitých svalových skupin. Poté následuje část posilovací, kdy
systematicky procvičujeme jednotlivé svaly na těle, které jsou v těhotenství nejvíce
namáhány, a proto je potřeba je posílit, aby udrţovaly trup ve správném postavení.
(vytvoření svalového korzetu). Po posilovací části nastává část uvolňovací, kde se
maminka opět lehce protáhne, uvolní a na nějakou klidnou hudbu příjemně zrelaxuje. Je
to důleţité z toho důvodu aby po cvičení měla příjemný pocit a byla pozitivně naladěna
do zbytku dne.
Samozřejmě je nutné jednotlivé cviky, zejména posilovací, přizpůsobit stadiu
těhotenství a individuálnímu stavu maminky. Kaţdá ţena toto krásné období snáší jinak,
některá lépe, jiná hůře, proto ani nemůţe existovat univerzální cviční program, který by
vyhovoval všem. Je nutné ho přizpůsobovat a „ušít“ ho kaţdé mamince na míru. Coţ je
mnohdy ve velkých centrech, a nejen tam, problematické.
Já Vám zde přestavím cvičební plán, který jsem za pomoci své sestry sestavila.
Snaţila jsem se vybrat z literatury, ale také z hodnocení maminek ty cviky, které si
myslím, ţe s malým návodem zvládne doma cvičit kaţdá ţena, a které jí pomohou
udrţet se v kondici během celého těhotenství. (viz.příloha č.2)

33

6.4.1. Ověření cvičební jednotky v praxi

Můj cvičební plán jsem aplikovala na jednu z maminek. Jedná se o mou sestru,
která je nyní v 7. měsíci těhotenství. S cvičením jsme začaly na konci 2. měsíce poté, co
zjistila, ţe je v jiném stavu. Celý můj výzkum tedy probíhal 5 měsíců, ale maminka ve
cvičení dále pokračuje.
Snaţila jsem se zjistit, jaké klady a zápory má cvičební jednotka mnou
sestavená, a které cviky mé probandce vyhovují, a které nikoli. Zjišťovala jsem, zda
cvičení má vliv na její zdravotní stav a celkovou fyzickou a psychickou kondici.
Jak jsem jiţ zmínila, cvičení probíhalo po dobu pěti měsíců, a to 2x týdně.
Z počátku jsem zvolila menší počet opakování 5-6x. Později, po zvládnutí techniky
jednotlivých cviků, jsme kaţdý opakovaly alespoň 10x. Všechny níţe uvedené cviky
jsou popsány v příloze č.2.

Úvodní část cvičební jednotky

Zahřívací
Cviky, které jsem zařadila do úvodní zahřívací části, byly vesměs vhodně
zvolené. Maminka s jejich provedením neměla větší problémy. Z počátku dělaly potíţe
akorát cviky, kde byl kladen větší důraz na udrţení stability (cvik 2 a 3). Po
pravidelném opakování došlo k výraznému zlepšení rovnováhy a má probandka získala
na míči větší jistotu.
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Protahovací
Cviky na protaţení všech částí těla
maminka zvládala opravdu dobře. Bylo jí
velice příjemné uvolňovaní svalů v oblasti
pánve, coţ je v těhotenství velice důleţité.
(cvik 10 a 11). Obzvláště jí vyhovoval cvik
č. 11 – krouţení pánve na obě strany (zde na
obrázku).

1. trimestr
Jak jsem jiţ v teoretické části zmínila, v prvním trimestru se můţe cvičit téměř
všechno a ve všech polohách. Jakmile však ţeně nedělá nějaká pozice dobře, neměla by
v ní cvičit (týká se to hlavně lehu na břiše). Maminka by se měla naučit vnímat své tělo.
Cvičení by se mělo zaměřit hlavně na posilování břišních a prsních svalů, dále je
důleţité se soustředit na drţení těla.
Pouze třetí měsíc je pro těhotné velice rizikový, proto i cvičení by se mělo
omezit, aby nedošlo k případnému potratu. S mojí probandkou jsme začaly cvičit na
konci druhého měsíce a je tedy jasné, ţe cvičení nemohlo probíhat v takové intenzitě
jako v měsících následujících. Cviky mnou zvolené by se zcela jistě daly aplikovat na
první dva měsíce, nicméně to, ţe jsme začaly cvičit později, provedení některých cviků
omezilo, ne-li vyloučilo.
Cvik č.13 na posílení prsních svalů formou kliku maminka zvládla na konci
druhého měsíce bez větších obtíţí. Později jsme jeho cvičení ale omezily, z důvodu jeho
větší náročnosti.
Cvik č.14 (posilování zádových svalů) a č.17 (posilování hýţďových svalů) má
probandka cvičila poctivě i ve třetím měsíci. Jsou to cviky, které nevykazují větší
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náročnost a je zde sníţené riziko pádu. S jejich provedením problém neměla a byly jí
příjemné.
Cviky č.15 (posilování břišních svalů), č.16 (posilování břišních, hýţďových
svalů a svalů na vnitřní straně stehen) jsme ke konci úplně vynechaly. Jak jiţ bylo
řečeno, třetí měsíc je velmi rizikový, proto intenzivní posilování břicha není vhodné a
také není dobré provozovat pozice, při kterých by mohlo dojít k pádu, tj. pozice, kde je
kladen velký důraz na rovnováhu.
Také leh na břiše mé probandce nebyl příjemný,
proto jsme později vynechali i cvik č. 18 (zde na
obrázku).

2. trimestr
Ve druhém trimestru můţeme cvičit stejně jako v předchozím období. Měly by
se ovšem vynechat cviky, při kterých maminka leţí na břiše a také cviky na posilování
přímých břišních svalů. Zaměřovat bychom se naopak měli na uvolňování kyčelních
kloubů a začneme s nácvikem posilování svalů pánevního dna.

Ve druhém trimestru maminka cvičila
pravidelně 2x týdně všechny cviky dle plánu.
Jediný cvik, který jí ze začátku nebyl úplně
příjemný byl č. 20 (zde na obrázku). Bolely
jí záda v oblasti mezi lopatkami. Příčinou
bylo

jejich

nedostatečné

posílení.

Po

pravidelném cvičení bolest odezněla.
Mezi velice příjemné cviky zařadila č.22 (tonizace hýţďových svalů a svalů
pánevního dna) a č.24 (podsazování, posilování svalů pánevního dna).
Cvičení na posilování prsních svalů (č.19) a dolních fixátorů lopatek (č.21) bylo
bezproblémové a cvičila ho v plném počtu opakování po celý druhý trimestr.

36

S cvikem č.23 (zde na obrázku) měla
z počátku lehké stabilizační problémy, které ovšem
s pravidelným cvičením dokázala zvládnout a poté
jiţ s daným cvikem neměla problém.

3. trimestr
Ve třetím trimestru se zaměříme na prevenci křečových ţil a plochonoţí,
důleţité je uvolnění kyčlí a posilování prsních svalů. Nemělo by se zapomenout na
nácvik takzvaného psího dýchání. To se dobře vyuţije v první době porodní, kdy se při
kontrakcích ještě nesmí tlačit.
Má probandka si cviky určené pro třetí trimestr velice pochvalovala. Je to
cvičení, které nevyţaduje velkou fyzickou zdatnost. Je zaměřené spíše na podporu
cévního systému, na rozhýbání kyčelních kloubů a také posilování prsních svalů pomocí
malého míče.

Závěrečné protažení a relaxace
Na závěr je důleţité tělo krásně protáhnout a uvolnit, abychom ze cvičení
odcházeli s příjemným pocitem. Protahujeme se pomalu s důrazem na správné dýchání.
K relaxaci je vhodné si pustit nějakou klidnou pozitivní hudbu (meditační, zvuky
přírody apod.) a zapálit pár svíček. To navodí tu správnou atmosféru klidu a míru.
Zde jsou zahrnuty cviky na lehké finální protaţení a uvolnění v pozici na
čtyřech (v kočce), v sedu i lehu. Vţdy jsme se k tomu snaţily pustit příjemnou hudbu,
která pomáhá uvolnit tělo i mysl.

Cvik č.31 (kočka) a cvik č.33 (protaţení
s oporou míče) byly jedny z nejoblíbenějších. Došlo
k příjemnému protaţení zad a také prsních svalů.
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Při cviku č.32 měla maminka nejprve nepříjemný pocit v oblasti šikmých
břišních svalů, ale bylo to důsledkem špatného protaţení, který zmizel po pravidelném
opakování.

Celkově toto cvičení mělo pozitivní vliv jak na psychiku, tak i na fyzickou
kondici maminky. V průběhu těchto pěti měsíců, se jí zlepšily bolesti zad, kterými
občas trpěla jiţ před těhotenstvím. Během této doby nenastaly ţádné problémy
s trávením, ani s oteklými nohami, došlo k posílení prsních a zádových svalů a také
svalů pánevního dna. Problémy s únikem moči maminka neměla. Ve cvičení má
probandka dále pokračuje.
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7 Diskuze
Na základě zpracovaných výsledků z mého dotazníku se mé hypotézy z větší
části potvrdily. Musíme ovšem přihlédnout k tomu, ţe výzkumný vzorek byl poměrně
malý a také, ţe odpovědi maminek jsou velice subjektivní. Je opravdu těţké hodnotit,
zda mělo těhotenství vliv na průběh porodu, kdyţ je matka prvorodička a v podstatě to
nemůţe s ničím srovnávat. Dále také je první porod většinou sloţitější, zatímco další
zpravidla probíhají vţdy jednodušeji. Je to velice individuální, kaţdá maminka to také
snáší jinak. Nelze proto tento dotazník brát jako explicitní vzorek.
To, ţe nabídka cvičebních programů pro těhotné se zdála být dostatečná pro
59% maminek je samozřejmě také velice subjektivní záleţitost. Jak jiţ bylo řečeno,
tento dotazník jsem rozdávala v nemocnici v Neratovicích, coţ je město, které leţí
velice blízko Praze. Proto musíme brát v potaz to, ţe nabídka různých cvičebních
programů zde bude zajisté vyšší, neţ v nějakých pohraničních oblastech nebo na malých
vesnicích.
Samozřejmě se také musíme pozastavit nad finanční stránkou věci. Jakékoliv
cvičení, či docházení na předporodní kurzy není rozhodně levná záleţitost a věřím, ţe
pro spoustu maminek je to proto nedostiţný cíl. Cvičení organizovaná porodní
asistentkou jsou většinou provozována jen jednou týdně. Cena se pohybuje okolo
100kč/hod a kurz zpravidla trvá 2 hodiny. Protoţe to je jen jednou za týden, je ta cena
ještě únosná. Na zdravotní cvičení do komerčních fitcentrech sice můţeme docházet
kaţdý den, nicméně je to nepoměrně draţší. Proto jsem se také pokusila sestavit
cvičební program pro maminky, které nemají na to aby mohly docházet do centra,
nemají ve svém okolí moţnost chodit cvičit, nebo se jen raději hýbou doma, v prostředí,
které je příjemné a nijak je nestresuje.
Dále mi přišlo vhodné rozdělit maminky do skupin, podle toho, jak často cvičily
a z toho poté odvodit, jestli jim cvičení pomohlo od zdravotních problémů či nikoliv.
Zde se má hypotéza úplně nepotvrdila. Dle mých předpokladů by ţeny, které cvičily
nejvíce, zdravotní problémy mít neměly. Vyšlo mi ovšem, ţe ty, které cvičily pouze
několikrát do měsíce, či 1-2x týdně z poloviny problémy měly a z druhé poloviny
neměly. Ty, které chodili na cvičení nejčastěji, 3x týdně a více, měly nějaké zdravotní
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potíţe naprosto všechny, coţ neodpovídá mé tezi. Podle mého názoru je to z části dáno
počtem odpovídajících. 3x týdně a více chodily cvičit jen 4 maminky, 1-2x týdně 10 ţen
a několikrát do měsíce jen 2. pokud bych měla k dispozici větší vzorek, tak si myslím,
ţe by výsledek byl odlišný.
Mezi nejoblíbenější cvičební programy podle dotazníku patří balóny a plavání.
Nicméně kdyţ měly maminky, které chodily na více cvičení, vybrat to nejpříjemnější,
suverénně zvítězilo plavání. Je to dané určitě tím, ţe voda je pro těhotné ţeny
příjemnější prostředí na pohyb. Nadnáší je, maminky se necítí tak nepohyblivě (zvláště
v pokročilém stádiu těhotenství) a také zde mohou zaujímat pozici na břiše, která je pro
ně na suchu naprosto nemoţná.
Cílem mé práce bylo vytvoření cvičebního programu pro těhotné, podle kterého
by maminky mohly cvičit doma a jeho následné ověření na jedné z těhotných. Ţena,
kterou jsem si pro toto cvičení vybrala, pravidelně sportovala i před těhotenstvím, a
s pomůckami, které jsem zahrnula do svého cvičebního plánu, jiţ měla zkušenosti.
Cvičení proto zvládala velice dobře a s provedením jednotlivých cviků neměla
výraznější problémy. Lehké potíţe jí dělala pouze koordinace u některých cviků,
nicméně se byla schopná jejich správné provedení velice rychle naučit.
Podle mého názoru, by některé méně zdatné ţeny mohly mít z počátku větší či
menší potíţe s koordinací a stabilitou na pouţitých balančních míčích. Myslím si však,
ţe tento problém lze odstranit pravidelným opakováním, protoţe cviky jsou
koncipované tak, aby je zvládla kaţdá maminka. A to se mi také potvrdilo.
Celkově mělo cvičení pozitivní vliv na organismus mé probandky a myslím, ţe
by bylo zajímavé tuto cvičební jednotku aplikovat na větší skupinu maminek.
Pravidelně s nimi cvičit po celou dobu těhotenství, a zjistit, jak by ony zvládly
jednotlivé cviky. Kaţdý je na tom fyzicky trošku jinak a někdo by mohl mít problémy
větší a jinému by to přišlo naopak moc jednoduché.
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8 Závěry
Můj cíl vytvořit cvičební program pro těhotné a jeho ověření na jedné
z maminek dopadl podle mého názoru dobře. Má probandka pravidelně cvičila po dobu
pěti měsíců a její pocity byly velice pozitivní. Většina cviků jí vyhovovala a zvládala je
opravdu dobře. Také ţádné velké zdravotní problémy neměla.
H1 – Má první hypotéza, ţe nejméně 25% ţen během těhotenství pravidelně cvičí se
potvrdila. Z mých respondentek pravidelně cvičilo 48%.
H2 – Druhá hypotéza, ţe minimálně 75% ţen, které během těhotenství pravidelně cvičí,
nemá větší zdravotní potíţe, se nepotvrdila. Pouze 43% cvičících nemělo problémy.
H3 – To, ţe pravidelné cvičení během těhotenství má pozitivní vliv na průběh porodu
potvrdilo 57% cvičících maminek.
H4 – Nabídka cvičebních programů pro těhotné je podle odpovědí maminek dostatečná.
H5 - Předpoklad, ţe většinu cviků, které jsem vytvořila, zvládne má probandka zacvičit
bez problémů, se potvrdil.
H6 - Předpoklad ţe díky mým cvikům se mamince ulevilo od bolesti zad a v průběhu
těhotenství neměla výrazné zdravotní potíţe, se také potvrdil.
Nabídka cvičebních programů je v současné době velice pestrá, a pokud se
budoucí maminka rozhodne cvičit, nic jí v tom nebrání. Ve většině měst existuje
nabídka organizovaných cvičení s lektorem nebo předporodní kurzy s porodní
asistentkou. V místech, kde nabídka cvičení není dostupná, můţe maminka cvičit doma.
Informace jsou snadno k nalezení na internetu a také jsou často prezentovány v médiích.
Přesto větší část budoucích maminek necvičí, protoţe tak nečinila ani před těhotenstvím
nebo z důvodu váţných zdravotních problémů.
V budoucnosti bych svůj cvičební program chtěla aplikovat na větší skupinu
těhotných probandek, aby mé hypotézy mohly být ověřeny na relevantním vzorku. Pak
by má tvrzení, ţe pravidelné cvičení odstraňuje zdravotní problémy během těhotenství a
má výrazný vliv na průběh porodu, byly pevněji ukotveny.

41

Použitá literatura
Kniţní publikace
1) BIMBI-DRESP, Michaela . Velká kniha pilates : Původní cviky pro všechny úrovně
zdatnosti. Praha : Svojtka & Co. s.r.o., 2009. Joseph Hubertus Pilates - ţivot a dílo, s.
10-11.
2) KOMÁRKOVÁ, Monika. Cvičení v těhotenství. Informační leták. Praha 1998
3) NOVOTNÁ, Jarmila; STRUSKOVÁ, Olga. Metoda Ludmily Mojžíšové : Cvičení pro
fyzickou a duševní harmonii. Praha : XYZ, s.r.o., 2008. 58 s.
4) VOLEJNÍKOVÁ, Hana. Cvičení v práci porodní asistentky. [s.l.] : NCO NZO, 2005.
Cvičení v těhotenství a příprava k porodu, s. 6-23.
5) VÝBORNÁ, Lucie; DOČEKALOVÁ, Markéta . Fit maminka. Praha : Euromedia
Group, k. s. - Ikar, 2004. Jóga, s. 21

Přednášky
1) Z přednášek paní Pudilové v rámci kurzu zdravotní tělesné výchovy, Palestra.

42

Internetové zdroje
1) ECH, Zdeněk. Bodybuilding : svaly hlubokého stabilizačního systému bederní páteře
[online]. 24.10.2003 [cit. 2010-04-05]. Svaly hlubokého stabilizačního systému bederní
páteře, aneb \"vypouklá břicha\" u kulturistů. Dostupné z WWW:
<http://bodybuilding.cz/cech/svaly_hlubokeho_stabilizacniho_systemu_bederni_patere.
htm>.
2) GERYCHOVÁ, Romana; DOUBEK, Radan. Délka těhotenství : Baby on line
[online]. c2007-2010 [cit. 2010-04-05]. Délka trvání těhotenství. Dostupné z WWW:
<http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/delka-tehotenstvi.html>.
3) REŢŇÁKOVÁ, Lenka. Powerjóga : gravidjóga-jóga pro těhotné [online]. c2007
[cit. 2010-04-05]. Jóga pro těhotné-gravidjóga. Dostupné z WWW:
<http://www.mobilset.cz/poweryoga/gravidjoga-joga-pro-tehotne.php>
4) ALVO : Historie užití míče [online]. c2005 [cit. 2010-04-05]. Cvičení pro zdraví,
rehabilitační
a
cvičební
pomůcky.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.alvo.cz/?page=201&language=cz>.
5) Druhý trimestr : Body Style Prague [online]. c2007 [cit. 2010-04-05]. Pilates.
Dostupné z WWW: <http://www.bodystyle.cz/druhy-trimestr/>.
6) První trimestr : Body Style Prague [online]. c2007 [cit. 2010-04-05]. Pilates.
Dostupné z WWW: <http://www.bodystyle.cz/prvni-trimestr/>.
7) Třetí trimestr : Body Style Prague [online]. c2007 [cit. 2010-04-05]. Pilates.
Dostupné z WWW: <http://www.bodystyle.cz/treti-trimestr/>.
8) Uncommon and Suprising world [online]. c2005-2009 [cit. 2010-04-05]. Jógahistorie-původ-vývoj.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.papayaulluchu.estranky.cz/clanky/joga/joga---historie---puvod--vyvoj___>.
9) Zahořálek : Kurzy plavání [online]. c2009 [cit. 2010-04-05]. Zahořálek- rodinné
centrum. Dostupné z WWW: <http://www.zahoranek.cz/kurzy-plavani/>.

43

Přílohy
Příloha č.1
Základních deset cviků Ludmily Mojţíšové
Cvik č.1
Poloţíme se na záda, ruce volně podél těla, nohy opřené
chodidly o podloţku, kolene od sebe 20cm,
Volně dýcháme. Pomalu přitiskneme bederní páteř
k podloţce, vtáhneme pupík, vytáhneme spodní část
přímého břišního svalu nahoru k bradě, stáhneme zadek a
uvolněně dýcháme 6 sekund. Po oněch sekundách se
nadechneme, stáhneme všechno ještě víc a pomalu
vydechneme a povolíme.
Cvik č.2
Zaujmeme stejnou pozici jako při cviku č.1. Začneme
stejně přitisknutím beder do podloţky, vtáhneme pupík,
vytáhneme přímý břišní sval nahoru k bradě a stáhneme
půlky. Drţíme, volně dýcháme a zároveň velmi pomalu
zvedáme pánev nahoru. Od podloţky se odlepujeme rovně
jako prkýnko. Jde to jen k dolnímu úhlu lopatek, dále ne, to
uţ bychom se museli prohnout, a to by bylo špatně. Pomalu
se stejným způsobem vracíme zpět. 5cm nad zemí se
zastavíme, nadechneme, stáhneme vše ještě víc,
vydechneme, poloţíme a úplně uvolníme.
Cvik č.3
Leh na zádech, paţe ve vzpaţení a volně dýcháme.
Přitiskneme bedra do podloţky, vtáhneme pupík a
jednou aţ dvakrát se volně nadechneme a vydechneme,
aniţ povolíme napětí předtím dosaţené. Poté se hluboce
nadechneme a vytáhneme se za rukama a do pat, jako
bychom se chtěli v pase roztrhnout. V maximálním tahu
a nádechu chviličku setrváme a pak vydechneme a
povolíme. Po celou dobu musí bedra zůstat přilepené na podloţce.
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Cvik č.4
Leh na zádech, oběma rukama obejmeme pokrčená kolena
tak, aby byly lokty nataţené. Z této základní polohy
přitáhneme kolena na břicho tak, aby se „odkulil ocásek“
(kostrč). Lokty se krčí (flexují) do stran- pracují svaly paţí,
nikoliv trapézové. Výdrţ v této pozici je krátká a dýchání
přirozené.

Cvik č. 5
Základní poloha je stejná jako u předchozího cviku. Celé
cvičení provádíme postizometricky. Tedy před překulením
kolen se nadechneme, lehounce tlačíme koleny do
spojených rukou, 8 sekund zadrţíme dech, vydechneme a
přitáhneme kolena na břicho se stejným odlepením kostrče
jako u předchozího cviku.
Cvik č. 6
Poloţíme se na břicho, paţe podél těla nebo sloţené pod hlavou, hlava leţí na tváři.
Dolní končetiny máme volně nataţené a paty od sebe. Stáhneme půlky k sobě, drţíme a
volně dýcháme 6 sekund. Poté se nadechneme, stáhneme hýţdě ještě víc, vydechneme a
povolíme. Cvik je moţné provádět s pomocí partnera, který mírným tlakem klade
cvičícímu odpor při pohybu hýţdí.
Cvik č.7
Leh na břiše, dolní končetiny nataţené a paţe upaţené v pravém úhlu k tělu. Pokrčíme
jednu nohu v koleni do pravého úhlu a vytáčíme koleno do strany, kotník poloţíme
vnitřní plochou na podloţku. Koleno suneme aţ do podpaţí, nelze-li to dál, je moţné si
pomoci rukou a koleno přitáhnout co nejvíce to jde- zde následuje výdrţ několik sekund
a poté pomalu vracíme končetinu do původní polohy. Totéţ provedeme s druhou nohou.

Cvik č.8
Zaujmeme polohu na čtyřech, dlaně jsou na šíři ramen,nohy
na šíři kyčlí. Prsty rukou ukazují vpřed a hlava je volně
svěšená. Nadechneme se, vyhrbíme trup do maxima,
stáhneme břicho a hýţdě a chvilku setrváme v maximálním
napětí svalů a nádechu. Vydechneme, povolíme a
propadneme se mezi ramena a kyčle. Hlava stále visí.
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Cvik č. 9
Zaujmeme polohu na čtyřech. Nadechneme se a v pravém
úhlu k trupu zvedáme jednu paţi, rotujeme v hrudní páteři a
oči sledují prsty ruky. Rameno horní končetiny, o kterou se
opíráme, zůstává po celou dobu cviku nad dlaní a kyčle nad
koleny. Vydechneme a vracíme paţi pomalu do základní
polohy. Cvičíme střídavě pravou a levou paţi.

Cvik č. 10
Opět zaujmeme polohu na čtyřech. Mírně zvedneme bérce nad zem a vytočíme je spolu
s hlavou nejprve vlevo s nádechem, setrváme v této poloze, oči musí vidět špičky
nohou. Vydechneme a vrátíme se zpět do základní pozice. Bérce poloţíme a
s výdechem svěsíme hlavu. Totéţ provedeme vpravo.
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Příloha č.2
Cvičební jednotka
Úvodní část
Zahřívací
Na začátku je důleţité naučit se správný sed na míči.
Cvik č.1
Kolena a chodidla by měly být mírně od
sebe (na šířku pánve). Plosky nohou by se
měly dotýkat podloţky třemi body, paty
pod koleny, trup drţíme zpříma, ramena
staţená od uší dolů a lehce je tlačíme
dozadu, hlava je v prodlouţení trupu,
vtáhneme bříško a paţe visí volně podél
těla.
V tomto vzpřímeném sedu pérujeme na
míči nahoru a dolů.

Cvik č.2
Zaujmeme základní polohu na míči. V této pozici se začneme
mírně pohupovat a přitom pravidelně propínáme pravou a levou
nohu v koleni.

Cvik č.3
Opět vycházíme ze základní pozice. Ruce do upaţení a při
mírném pohupování zvedáme střídavě kolena k rameni. Dbáme
na to, abychom „nepadali“ z míče. Pokud ztrácíme stabilitu, stačí
zvedat nohy a vynechat pérování.
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Cvik č.4
V základním postavení se na míči mírně
pohupujeme, přitom střídavě tleskneme
nad na hlavou a plácneme ze strany do
míče. To vše v rytmu houpání.

Cvik č.5
Základní pozice, lehce se pohupujeme,
přitom plácáme do míče střídavě po
stranách, poté pravou rukou ve předu a
levou v zadu, opět po stranách a nyní
ruce vystřídáme, levou rukou ve předu a
pravou vzadu.
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Cvik č. 6
Chůze na místě se zapojením paţí.
Modifikací je chůze ve výponu se
vzpaţenýma rukama a poté chůze na
patách.
Jako další prvek zařadíme zvedání kolene
šikmo vzhůru, čímţ uvolníme kyčelní
klouby.

Protahovací
Cvik č.7
Zaujmeme správný sed na míči, ruce v týl,
provedeme předklon hlavy s tím, ţe mírně
ohneme i horní část hrudní páteře. Za
hlavu se netaháme, vše provádíme
naprosto uvolněně.

Cvik č. 8
Správný sed na míči, paţe volně podél těla
nebo dáme jednu v bok. Pravá paţe jde do
vzpaţení a současně se trup uklání vlevo.
Paţi vrátíme pomalu zpět a totéţ
opakujeme na druhou stranu. Tímto
cvikem si protáhneme svaly na laterální
straně trupu.
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Cvik č. 9
Cvik na protaţení prsních svalů
provedeme tak, ţe spojíme ruce za zády,
stáhneme ramena od uší a propnuté ruce
zvedáme mírně vzhůru.
Mezilopatkové svaly protáhneme spojením
prstů před tělem, ruce jsou proplé
v loktech, vytočíme dlaně a snaţíme se je
tlačit vpřed s tím, ţe při tom ohýbáme
horní část trupu.

Cvik č.10
Uvolnění pánve.
Správný sed, ruce dáme v bok,
podsazujeme a vysazujeme pánev s tím, ţe
při podsazení stojíme na špičkách a při
vysazení na patách. Tento cvik slouţí
k uvolňování pánve zapojují se zde i svaly
pánevního dna.
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Cvik č.11
Uvolnění pánve a bederní oblasti.
Vycházíme opět ze základního sedu, ruce
v bok a pánví krouţíme na jednu a druhou
stranu. Horní část trupu, by se neměla
hýbat, snaţíme se jí udrţet co nejvíce
v klidu. Dále se soustředíme na to, a by
ramena byla staţená od uší dolů.

Cvik č.12
Protahování vnitřní strany dolních končetin
V základním sedu střídavě propínáme pravou a levou nohu.
Dbáme na to, abychom se nepřetáčeli, aby trup zůstal stále ve
vzpřímené poloze. Nezapomínáme tlačit ramena od uší
abychom nepřetěţovali trapézový sval.

Posilovací část
První trimestr
Cvik č.13
Posilování prsních svalů
Opřeme se stehny o míč a dlaně poloţíme na zem prsty
k sobě. Zpevníme celé tělo a pomalu pokrčujeme ruce
v lokti a jdeme do kliku. Dbáme na to, abychom se
neprohýbali v bedrech!
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Cvik č.14
Posilování zádového svalstva.
Sedneme si na míč, nohy mírně od sebe s tím, ţe
chodidla jsou k sobě rovnoběţně. Předkloníme se tak,
abychom neměly prohnutá záda v bederní oblasti,
podsadíme pánev a s nádechem dáme ruce do
vzpaţení. Poté s výdechem pokrčíme ruce v loktech a
přitáhneme je k trupu.

Cvik č.15
Posilování šikmých břišních svalů, svalů hýţďových a
svalů na vnější straně stehna.
Trupem se opřeme o míč, natáhneme nohy a zpevníme
celé tělo. S nádechem zvedneme vyšší nohu, chvíli
vydrţíme a s výdechem poloţíme zpět.
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Cvik č.16
Posilování přímých a šikmých břišních svalů.
Lehneme si na záda, dolní končetiny opřeme o míč a
ruce sloţíme v týl.
a) Pomalu s nádechem zvedáme hlavu, krční páteř a
lopatky od země, s výdechem vracíme zpět.
b) Přitahujeme levé koleno a pravý loket k sobě
s nádechem, chvilku vydrţíme,
s výdechem
poloţíme zpět a uvolníme. Vystřídáme strany.
Dbáme na to, aby se nám neodlepovala bederní páteř
od podloţky.

Cvik č.17
Posilování hýţďových svalů
Zaujmeme základní pozici na čtyřech, „kočku“.
Hlavu máme volně svěšenou a s nádechem
zvedneme pokrčenou nohu v koleni, tak abychom se
neprohýbali v zádech

Cvik č.18
Lehneme si břichem na míč. Střídavě propínáme
vţdy kříţem pravou ruku, levou nohu a levou ruku,
pravou nohu. Snaţíme se co nejvíce zpevnit,
neprohýbat se v bedrech. V pozici vţdy pár vteřin
setrváme.
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Druhý trimestr

Cvik č.19
Cviky na posilování prsních svalů.
Zaujmeme základní sed na míči, rovná
záda, mírně podsadíme pánev a ramena
stáhneme od uší.
a) Spojíme dlaně před tělem a tlačíme je
silou proti sobě. Povolíme.
b) To samé provedeme s rukama nad
hlavou.
c) Uchopíme se za předloktí a trhaným pohybem
směrem od sebe se pokoušíme ruce rozpojit. Ty však
zůstávají pevně spojeny!

Cvik č.20
Posilování mezilopatkových svalů.
V základním sedu vytvoříme z rukou
svícen. Tlačíme lopatky k sobě, ruce jdou
do mírného zapaţení.
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Cvik č. 21
Posilování dolních fixátorů lopatek.
Základní sed, paţe podél těla, předloktí
vytočené směrem ven, dlaně vzhůru a palce
směřují dozadu. Předloktí tlačíme vzad, ale
lokty zůstávají stále u těla.

Cvik č.22
Cvik na tonizaci hýţďových svalů a svalů pánevního
dna.
Leh na zádech, dolní končetiny jsou opřené o míč, paţe
podél těla. Pomalu obratel po obratli odlepujeme pánev
a trup od podloţky, stáhneme půlky a vtahujeme svaly
pánevního dna. Lopatky by měly zůstat stále přilepeny
k podloţce. Chvíli v pozici vydrţíme a poté opatrně
rolujeme páteř zpět a uvolníme

Cvik č. 23
Cvik na tonizaci hýţďových svalů a svalovou
koordinaci. Pokud si ţena není jistá, ţe udrţí rovnováhu,
raději by cvik cvičit neměla.
Vycházíme se stejné polohy jako u cviku předchozího.
Opatrně odlepíme pánev a trup od podloţky a střídavě
zvedáme pravou a levou nohu. Vţdy v pozici pár vteřin
setrváme. Poloţíme nohy a uvolníme.
Cvik č.24
posilování svalů pánevního dna.
Leh na zádech, nohy máme opřené o míč a pokrčené.
V této pozici podsazujeme pánev, odlepujeme „ocásek“
od podloţky.
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Cvik č.25
Posilování hýţďových svalů.
Zaujmeme polohu na čtyřech. Dlaně jsou na šířku ramen,
kolena na šířku kyčlí a hlava volně svěšená. V této pozici
zvedáme nejprve pravou a poté levou nohu, tak aby bylo
stehno rovnoběţně s podloţkou.

Třetí trimestr

Cvik č.26
Cvik na posílení prsních svalů. Sedneme si do tureckého
sedu a před tělem tlačíme dlaněmi do overballu. Chvíli
v tlaku setrváme a povolíme.

Cvik č.27
Cvičení na podporu cévního
systému.
a) Sedneme si na podloţku,
podepřeme se rukama a
pravidelně dýcháme. Střídavě
budeme propínat pravou a
levou špičku, druhá jde vţdy
do flexe směrem k tělu.
b) V základní poloze krouţíme nohama směrem ven
a pokoušíme se o krajní maximální polohy.
c) Opět krouţíme chodidly, ale opačným směrem.
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Cvik č.28
Provádíme to samé jako u
předchozího cvičení, jen s tou
změnou, ţe máme nohy
zvednuté
v pravém
úhlu
s podloţkou a bedra se snaţíme
drţet stále přimáčknutá k zemi.

Cvik č.29
Cvik na podporu cévního
systému.
Leh
na zádech,
bedra
tiskneme do podloţky a nohy
máme poloţené na míči.
Pomalu míč nohama kutálíme
od sebe aţ do úplného
propnutí kolen. Poté se vracíme zpět.

Cvik č.30
Cvik na uvolnění kyčelních kloubů.
Leh na zádech, nohy máme volně opřené o velký míč a
bedra přitisknutá do podloţky. Pokrčíme pravou (levou)
nohu v koleni a mírně stranou jí přitahujeme k rameni a
spět. Dbáme na to, abychom se nepřetáčeli a zůstali stále
pevně leţet na podloţce.
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Závěrečná protahovací a uvolňovací část
Cvik č.31
Zaujmeme polohu na čtyřech
a provádíme klasické „kočičí
hřbety“.
Nejprve
se
vyhrbíme co nejvíc to jde, a
poté ze lehce propadneme
mezi ramena a kyčle.

Cvik č.32
V poloze na čtyřech vytáčíme bérce vpravo a vlevo,
s tím, ţe se vţdy hlavou otočíme směrem k chodidlům

Cvik č.33
Sed na patách, kolena mírně od sebe, rukama se opřeme o
míč a hrudník tlačíme dolů. Tím protahujeme zádové
svaly.
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Cvik č.34
Posadíme se do tureckého sedu, ruce volně svěsíme před
tělem a pomalu obratel po obratli se ohýbáme vpřed.
Chvíli zde vydrţíme, pravidelně dýcháme do bříška, a poté
se opatrně vrátíme zpět.

Cvik č. 35
Leh na zádech, z rukou vytvoříme svícen. Zvedneme
pravou (levou) nohu tak, aby bylo lýtko rovnoběţně se
zemí a poté jí přetočíme přes nataţenou nohu na stranu,
hlavu na druhou. Tímto spinálním cvikem uvolníme krásně
celou páteř.

Cvik č.36
K této závěrečné pozici si pustíme příjemnou hudbu,
zavřeme oči, lehneme si tak, aby nám to bylo příjemné.
Buď do této pozice na boku nebo na záda. Prostě tak,
abychom se cítili pohodlně a uvolněně.zavřeme oči a
zaposloucháme se do hudby, pravidelně dýcháme do
bříška a uvědomíme si, jak se nám celé tělo pomalu
uvolňuje. Napětí odchází a myjme pozitivně naladěni do
zbytku dne!
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Příloha č.3
Dotazník
Váţená maminko,
do ruky se Vám dostal dotazník, který slouţí jako podklad k mé Bakalářské práci na Vysoké
škole pedagogické Univerzity Karlovy. Jeho vyplnění nezabere více jak 5 minut. Předem děkuji
za čas strávený nad vyplňováním otázek a přeji Vám šťastné a bezstarostné mateřství.
S pozdravem Alena Kašparová, Neratovice.
1. Věk

15 – 20

20 – 25

25 – 30

30 – 35

35 – 40

40 a více

Ano

Ne

2. Po kolikáté jste rodila?
3. Navštěvovala jste během těhotenství kurzy cvičení?
4. Pokud ano, jaké?
Pilates Gravidjóga

Balóny

Plavání Jiné:………………...........................

5. Pokud jste chodila na více cvičení, které Vám vyhovovalo více a proč?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
6. Jak často jste cvičila?
1 – 2x týdně

3x týdně a více

Několikrát do měsíce

Vůbec

7. Myslíte si, že nabídka cvičení pro těhotné je ve Vašem okolí dostatečná?
Ano

Ne

8. Máte pocit, že cvičení během těhotenství mělo pozitivní vliv na průběh porodu?
Ano

Ne

9. Měla jste během těhotenství nějaké výrazné zdravotní problémy ( bolesti zad, oteklé
nohy, křečové žíly, problémy s trávením apod.)
Děkuji za Váš čas
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Ano

Ne

