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Abstrakt 

 

 

Názov práce: Vplyv pohybových aktivít na zmeny zakrivenia chrbtice v tehotenstve 

 

Cieľ práce:. Cieľom práce bolo overiť vplyv vybraných pohybových aktivít na zmenu 

zakrivenia chrbtice a sklonu panvy, ktoré vznikajú v priebehu gravidity.  

 

Metodika: Pre štúdiu som pouţila metódu jednohladinového, jednofaktorového experimentu. 

Do výskumu, ktorí trval v čase od októbra 2009 do decembra 2009 som cielene zaradila 

skupinu desiatich vybraných tehotných ţien prvorodičiek vo veku 27-28 rokov, 

nachádzajúcich sa v II. trimestri tehotenstva. 

 

Výsledky: Zmeny zakrivení v cervikálnej a lumbálnej lordóze u cvičiacich boli veľmi malé, 

oproti necvičiacim. U jednej cvičiacej klientky sa hodnoty zlepšili, čo pripisujem k spevneniu 

svalového korzetu a vyuţívaniu vhodných pohybových aktivít, ktoré pomáhajú zmeny 

kompenzovať. Hodnoty sklonu panvy sa menili len minimálne. U necvičiacich mamičiek 

narastali zmeny v zakrivení chrbtice a sklonu panvy výraznejšie. 

 

Kľúčové slová: Tehotenstvo, pohybová aktivita, krčná lordóza, drieková lordóza, sklon 

panvy. 

  



Abstract 

 

 

Title: Impact of Motion Activities to Changes in the Curvature of Spine in Pregnancy 

 

Objectives: The goal was to verify the effects of selected motion, action to change the 

curvature of the spine and pelvic tilt which arise during pregnancy. 

 

Methods: The study used a method "1 level", "1 factor" experiment. The research, which 

took place between October 2009 and December 2009, included a group of ten selected 

women who were pregnant for the 1st time, aged 27-28 years, in the II. trimester of pregnancy 

 

Results: Changes in curvature of the cervical and lumbar lordosis in women who were 

exercising were very small, compared to the not exercising women. One client, who did the 

exercises, even improved the value, which I ascribe to the strengthening of the muscle corset 

and the use of appropriate movement activities that help to compensate the changes. Pelvic 

inclination values have changed minimally. The changes in the spine curvature and the pelvic 

tilt were more distinct in the women who did not exercise.  

 

 Key words: Pregnancy, Physical Activity, Cervical Lordosis, Lumbar Lordosis, Pelvic Tilt. 
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1 ÚVOD  

„Pohyb je zdrojom všetkého života“ 

/Leonardo da Vinci/ 

 

Zdravo ţiť, to je svojím spôsobom umenie a veda zároveň. Celý ţivot sa tomu 

v podstate učíme a zdokonaľujeme. Svoje telo sme dostali ako dar a mali by sme sa oň 

starať a uchovávať ho v zdraví. Tehotenstvo je pre ţenu pomerne krátkou jedinečnou 

a neopakovateľnou etapou v ţivote, kedy sa jej telo neustále mení a prispôsobuje 

potrebám rastúceho plodu. Ţena ho preţíva ako obdobie niečo krásneho, nového, ale i 

ustaraného, naplneného obavami či bolesťami. Na ţenský organizmus sú kladené veľké 

nároky ale jej najdôleţitejšou úlohou je zodpovednosť za zdravie ďalšej bytosti – svojho 

dieťatka. Pokiaľ tehotenstvo prebieha bez komplikácií, nič nebráni ţene v pravidelnej 

pohybovej aktivite. Pohybové aktivity by mali zodpovedať jej momentálnemu stavu 

a psychike, ktorá je často krát ovplyvnená nesprávnymi informáciami, ktoré jej 

poskytuje okolie. 

V tejto práci sa zameriavam predovšetkým na graviditu a zmeny, ktoré so sebou 

v materskom organizme prináša, na základné poznatky o vhodných pohybových 

aktivitách ako súčasť správneho ţivotného štýlu v období tehotenstva. Na základe 

výsledkov z výskumu mojej bakalárskej práce, kde sa mi jednoznačne potvrdil záujem 

mamičiek o cvičenie počas tehotenstva s tvrdením, ţe nevedia kam sa majú obrátiť, ţe 

v mieste ich bydliska sa nič podobného nekoná, som sa rozhodla cvičenie mamičkám 

sprostredkovať. Práca je pilotnou štúdiou, kde som počas dvoch mesiacov na malej 

vzorke experimentálnej a kontrolnej skupinke tehotných ţien sledovala zmenu 

zakrivenia chrbtice a sklonu panvy počas druhého trimestra tehotenstva. Zámerne som 

si vybrala ţeny v období II. trimestra tehotenstva, ktoré je hodnotené ako najpokojnejšie 

obdobie hormonálnej stability, kedy ţeny pociťujú stav pokoja a harmónie. 

Cieľom tejto práce je spoznať vplyv vybraných pohybových aktivít na zmenu 

zakrivenia chrbtice a sklonu panvy, ktoré vznikajú v priebehu gravidity. Taktieţ zistiť, 

či je moţné práve telesnými cvičeniami týmto zmenám predchádzať. 

Verím, ţe odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete po prečítaní tejto diplomovej 

práce. 
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2 CIELE PRÁCE A ÚLOHY 

 

Cieľ práce:  

Overiť vplyv vybraných pohybových aktivít na zmenu zakrivenia chrbtice a sklonu 

panvy, ktoré vznikajú v priebehu gravidity. Následne zistiť, či je moţné telesnými 

cvičeniami týmto zmenám predchádzať. 

 

Úlohy: 

a) štúdium dostupnej literatúry, článkov, štúdii vzťahujúcich sa k pohybovým 

aktivitám v tehotenstve, prípadne účasť na kurze pohybovej aktivity 

v tehotenstve 

b) stanovenie hypotéz 

c) poznatky prehľadne spracovať v teoretickej časti práce 

d) výber a charakteristika testovacieho súboru 

e) zvolenie metód merania a zaznamenávania 

f) vypracovanie cvičebného programu pre II. trimester tehotenstva 

g) previesť výskum k overeniu hypotéz 

h) porovnávanie výsledkov diskusie 
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3 HYPOTÉZY 

 

Hypotéza č.1: Predpokladám, ţe tehotné ţeny s pravidelnou pohybovou aktivitou budú 

mať po skončení experimentu menšie zakrivenie v oblasti krčnej chrbtice ako tehotné 

ţeny bez pravidelnej pohybovej aktivity.  

 

Hypotéza č.2: Predpokladám, ţe tehotné ţeny s pravidelnou pohybovou aktivitou budú 

mať po skončení experimentu menšie zakrivenie v oblasti driekovej chrbtice ako 

tehotné ţeny bez pohybovej aktivity.  

 

Hypotéza č.3: Predpokladám, ţe u tehotných ţien s pravidelnou pohybovou aktivitou 

nedôjde k výrazným zmenám v sklone panvy ako u tehotných ţien bez pohybovej 

aktivity. Zlepší sa stabilita chrbtice, ktorá nebude manifestovať zvýšenými pocitmi 

bolesti. 



- 11 - 

4 TEORETICKÁ ČASŤ  

4.1 Gravidita 

 

U ľudí, podobne ako u všetkých ţivočíchov rozmnoţujúcich sa pohlavnou cestou, 

vzniká základ nového jedinca oplodnením. Spojením vajíčka (ovum) so spermiou 

(spermatozoon) vzniká teda u ţeny stav, ktorý nazývame gravidita (tehotnosť, 

ťarchavosť) (Ponťuch, 1989). 

 

4.1.1 Trvanie gravidity 

 

Gravidita trvá pribliţne 10 menštruačných cyklov, to znamená, ţe u ţeny, ktorá 

má 28 – dňové cykly, trvá 280 dní (od 1.dňa poslednej menštruácie), čiţe 10 lunárnych 

mesiacov (rátaných po 28 dní) alebo 40 týţdňov. U ţien, ktoré majú cykly kratšie, aj 

ťarchavosť trvá kratšie – pod 10 cyklov, u ţien, ktoré majú cykly dlhšie, trvá i gravidita 

dlhšie – 10 predĺţených cyklov. Okrem dĺţky ovariálneho (menštruačného cyklu) môţu 

graviditu ovplyvniť, či uţ predĺţiť alebo skrátiť, rôzne faktory, a to:   

 vek, 

 konštitúcia, 

 počet pôrodov, 

 spôsob výţivy, 

 ţivotospráva, 

 pracovné zaradenie, 

 sociálne, hygienické, geografické zaradenie. 

Ak gravidita trvá pod 240 dní ( pred 38. týţdňom), dieťa je nezrelé, ak trvá viac 

ako 310 dní (po 42. týţdni), dieťa musí byť prezreté (Ponťuch, 1989; Mackŧ, 1998). 
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Obdobie tehotenstva je rozdelené na tri trimestre: 

 1. trimester (1. - 3. mesiac) – prvé príznaky tehotenstva sa začnú prejavovať 

asi po 6 týţdňoch. Okrem vynechania menštruácie sa často objaví nechutenstvo alebo 

naopak zvláštne chute na rôzne potraviny, citlivosť na vône a pachy a únava. Začínajú 

ranné nevoľnosti, pálenie záhy, zápcha, bolesti chrbta, citlivosť aţ bolestivosť pŕs, 

výkyvy nálad. 

2. trimester (4. - 6. mesiac) – je najpríjemnejším, najpokojnejším obdobím 

tehotenstva. Začína rásť bruško a nebráni kaţdodenným činnostiam, počiatočné 

nevoľnosti a únava sa vytratia a ţena sa vyrovnáva s roľou nastávajúcej matky. Ţena 

pociťuje prvé pohyby plodu. 

 3. trimester (7. - 9. mesiac) – nastávajúca mamička občas máva pocit, ţe 

tehotenstvo je nekonečné. Objavujú sa zmeny nálad a pocity radostného očakávania sa 

mieša s pocitmi obáv a strachu z pôrodu. Maternica dosahuje aţ k rebrovým oblúkom 

a tlačí bránicu, čo spôsobuje problémy s dýchaním, úľava sa dostaví väčšinou aţ keď 

plod zostúpi do panvy, v poslednom mesiaci tehotenstva. Niektoré ţeny sa začínajú cítiť 

unavené (zhoršený spánok v noci – nemôţe nájsť správnu polohu v posteli, bábätko sa 

najviac hýbe práve v nočných hodinách, nadváha, časté močenie, bolesti v bedrách 

a panvy – tlakom plodu na nervové spletene, vplyvom hormónov dochádza 

k uvoľňovaniu kĺbov a väzov), u iných sa dostaví zvýšený príval energie (chuť všetko 

upratovať, maľovať – tzv. hniezdiaci inštinkt).V 32. a najneskôr v 36. týţdni 

tehotenstva by tehotná mala odísť na materskú dovolenku (Sikorová, 2006). 

Hmotnosť v tehotenstve: 

Veľmi neţiaduca pre plod je nadváha alebo podvýţiva matky. Na konci 

tehotenstva priberá viac, ako je ţiaduce, ale neodporúča sa ţiadna diéta. Dieťa priberá 

hlavne v posledných troch mesiacoch pred pôrodom. V prvých 10 aţ 12 týţdňoch 

tehotenstva ostáva hmotnosť takmer nezmenená, niektoré ţeny dokonca schudnú. Od 

7.mesiaca do konca tehotenstva sa hmotnosť zvyšuje pribliţne o 500 gramov. Ideálne je 

pribrať 9 aţ 12 kilogramov, to znamená 1 aţ 1,5 kg za mesiac (Jarolímková, Peterka, 

2003). 
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4.1.2 Rizikové tehotenstvo 

Rizikové tehotenstvo znamená zvýšené riziko nedonosenia ţivotaschopného 

plodu. Čoraz viac ţien však vo všetkých civilizovaných krajinách zakúša graviditu 

rizikovú. Jedným z dôvodov je i to, ţe mladé dievčatá sa často vôbec nestarajú 

o spevnenie svalov. Zaujíma ich len, či sú štíhle, ale riešia to len pomocou diéty a tým, 

ţe jedia málo a nesprávne. Kutl štíhleho tela je prvoradý, ale kult kultúry tela je niekde 

potlačený. I z tohto dôvodu veľa mladých dievčat zostáva na rizikovom tehotenstve, 

alebo rodia predčasne, pretoţe ich telo nie je naučené na námahu, nie je pripravené 

udrţať plod (Kynychová, Kruntorádová, 2008).  

 

O rizikovom tehotenstve sa hovorí pri: 

 ochoreniach obehového systému, hlavne pri srdcových vadách alebo po 

operácii srdca,  

 vysokom krvnom tlaku, 

 sklone ku kŕčovým ţilám, 

 náchylnosti k trombóze, 

 ťaţkom ochorení ľadvín, 

 anémii, alebo astma bronchiale, 

 sklone k potratom, 

 predčasných pôrodných bolestiach, 

 insuficiencii hrdla maternice (Wessels, Oellerich, 2006). 

 

Šport je moţný s obmedzením a po dohode s lekárom pri: 

 diabetes mellitus, 

 reumatickom ochorení, 

 infekčnom ochorení, 

 viacpočetnom tehotenstve (Wessels, Oellerich, 2006). 

  



- 14 - 

4.2 Zmeny materského organizmu v tehotenstve 

Uţ od samého začiatku kladie tehotnosť na organizmus ţeny zvýšené nároky. 

Preto na niektorých orgánoch vznikajú zmeny, ktoré u zdravej ţeny s normálnou 

graviditou pokladáme za fyziologické. Tieto zmeny sú potrebné pre vývoj a výţivu 

plodu, pre úspešný priebeh celého obdobia gravidity a pre normálnu prípravu 

materského organizmu na pôrod (Tomáš, 2000). 

a) rodidlá a prsníky 

Zmeny na rodidlách v tehotnosti sú potrebné preto, aby umoţňovali rast 

plodového vajca, udrţanie gravidity a napokon pôrodný dej. Prejavujú sa najmä 

presiaknutosťou, hypertrofiou tkaniva, zvýšením prekrvenia a vo fyzikálno – 

chemických tkanivových zmenách (pH v pošve sa posúva na alkalickú stranu, čím sa 

zniţuje obranyschopnosť pošvy proti plesniam a baktériám). Rast maternice je 

ovplyvnený pôsobením estrogénov a gestagénov a tlakom plodovej vody. Na prsníkoch 

vplyvom zvýšenej produkcie estrogénu a progesterónu bujnejú mliekovody a alveoly, 

v interstícu sa ukladá tuk. Prsníky a bradavky sa v gravidite zväčšujú, zvyšuje sa 

pigmentácia dvorcov (Mackŧ, 1992). 

b) srdce, cievy a krvný obeh 

S rastom maternice sa stav bránice zvyšuje. Preto je srdce vytláčané nahor, 

dopredu a doľava, pričom je aj trocha priečne rotované. Röntgenologicky sa srdce javí 

ako zväčšené. Cievy sa rozširujú najmä v oblasti maternice. Frekvencia pulzu stúpa o 10 

– 20 tepov za minútu a systolický tlak krvi sa v druhej polovici gravidity zvýši o 10 – 

20 torrov. Tehotná ţena má sklon k hypotenzii a neznáša hlavne dlhé státie a prudké 

zmeny polohy. Pozor na polohu v ľahu na chrbte po 3. mesiaci gravidity! Útlak dolnej 

dutej ţily zníţi prívod krvy k mozgu a môţe spôsobiť stratu vedomia (Cinglová, 2002). 

Spomalený a zvýšený je krvný návrat z dolných končatín. Tvoria sa varixy na dolných 

končatinách, na vulve, v pošve a v okolí análneho otvoru. Častejšie vznikajú opuchy, aj 

menšie traumy na dolných končatinách vyvolajú prasknutie ţíl s hematómami alebo 

zapríčinia tromboflebitídu. Rozsah varikózneho komplexu sa s počtom gravidít zväčšuje 

(Ponťuch, 1989). 
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c) krv 

Zvýšenie celkového objemu krvi v poslednej tretine gravidity je o 1 000 – 1 500 

ml, zväčší sa mnoţstvo plazmy čím je podmienené zriedenie krvi, relatívne sa zníţi 

hemoglobín a hematokrit a často vzniká tehotenská anémia z nedostatku ţeleza. Počet 

erytrocytov sa zniţuje (aţ na 3 500 000 ), leukocytov je viac ( 9 000 – 10 000). 

Sedimentácia erytrocytov je vyššia (Ponťuch, 1989). 

d) tráviace ústroje 

U tehotnej sa často zjavuje sklon ku krvácaniu a k zápalom ďasien. Je zvýšená 

kazovosť zubov, pálenie záhy, vracanie gravidných ţien, častá obstipácia, spomalenie 

peristaltiky a ochabnutie čriev, vznik hemoroidálnych uzlov. Vylučovanie slín 

v gravidite je trocha zníţené, reakcia slín je kyslejšia ako normálne (Ponťuch, 1989). 

e) zmeny v látkovej premene 

V druhej polovici gravidity sa látková premena zvyšuje o 30%. Zvýšená je 

koncentrácia cukrov tukov (vplyvom vyššej produkcie kortikoidov), celkový prírastok 

tekutín je 6 – 7l, pokles sérových proteínov (zvýšený objem plazmy). Zvýšená je 

retencia sodíka, draslíka, ţeleza, vápnika, fosforu a jódu (Tomáš, 2000). 

f) močové ústroje 

Obličky sú zvýšene citlivé proti cudzorodým bielkovinám, preto sa v tehotnosti 

často nachádza v moči bielkovina. Zvýši sa prietok krvi obličkami, glomerulová 

filtrácia, resorpcia vody a sodíka v tubuloch. Močovody sú rozšírené a tehotná 

maternica tlačí na močový mechúr. Tlak na mechúr sa prejavuje častým nutkaním na 

močenie v 4. a 10. mesiaci tehotnosti. Samovoľné uvoľňovanie moču pri rýchlej chôdzi, 

smiechu, kašli alebo kýchnutí spôsobuje zoslabnuté svalstvo panvového dna. Pre 

správnu funkciu sfinkterov a močového mechúra je nutné pevné svalové dno panvy 

a väzy zaisťujúce polohu panvových orgánov (Ponťuch, 1989; Mackŧ, 1998). 

g) koža 

V gravidite aj na začiatku šestonedelia sa zvyšuje činnosť potných a mazových 

ţliaz, najmä pod pazuchou a na vulve. Rýchlejšie rastú vlasy, nechty a epiderma. Do 

pokoţky sa v zvýšenom mnoţstve ukladá koţné farbivo, pigment a to v podobe 

hnedých škvŕn na tvári (na čele, hornej pere, lícach, chrbte nosa), na prsnikových 

bradavkách a dvorcoch, na strednej čiare brucha a aj v okolí pupka, na vonkajších 
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genitáliách a hrádzi. Pigmentácia je výraznejšia u tmavovlasých ţien. V druhej polovici 

tehotnosti vznikajú na bruchu, stehnách a prsníkoch tehotenské trhlinky na koţi – strie. 

Najčastejšie sa zjavujú na bruchu, prsníkoch, hornej tretine stehien i na bedrách. Do 

istej miery im moţno predchádzať cielenou masáţou. V dôsledku väčšieho prekrvenia 

trpia niektoré ţeny v tehotnosti zvýšeným potením hlavne na pokoţke brucha, prsníkov 

a lona. Tuk sa ukladá podkoţne na predilekčných miestach: na prednej strane 

a postranných partiách brucha, na ohanbí, bokoch, stehnách a prsníkoch. Niekedy sa 

vyskytujú aj alergické prejavy (napr. vo forme ţihľavky), niekedy sa zvyšuje aj 

ochlpenie ţeny (Fenwicková, 1991; Dráč, Křupka, 1992). 

h) psychické zmeny 

Tehotnosť uţ od samého začiatku ovplyvňuje psychický ţivot ţeny, pretvára jej 

citové vzťahy, vôľu, názor na spôsob ţivota. Vo veľkej väčšine prípadov má gravidita 

výrazný pozitívny vplyv, zvyšuje sa obetavosť, sebazaprenie, radosť a optimizmus 

najmä keď ţena graviditu túţobne očakáva. U neurolabilných ţien, u tých, ktoré si 

graviditu neţelali, nastupuje náladovosť, podráţdenosť, nespavosť, depresie, ktoré 

niekedy vyvolávajú konflikty v zamestnaní, v rodine, v sexuálnom ţivote manţelov. 

Prvé neisté alebo pravdepodobné príznaky gravidity, vynechanie menštruácie, prvé 

pohyby plodu, to sú impulzy, ktoré veľmi menia duševný ţivot matky. Začína sa 

vytvárať materinský cit, ktorý sa definitívne dotvorí po narodení dieťaťa a počas 

pridájania (Ponťuch, 1989; Kitzingerová, 1997). 
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4.3 Chrbtica a jej funkcia 

Chrbtica je charakteristická svojimi štyrmi zakriveniami v sagitálnej rovine 

a promontoriom. Svoj definitívny tvar nadobúda aţ po skončení muskularizácie asi 

v 18. roku. Najlabilnejšia je v detstve a v období puberty. Rozhodujúci vplyv na drţanie 

tela má postavenie panvy a hlavy (Jaroš, 1961). Osový orgán tvorený hlavou, chrbticou 

a panvou je pomyslenou osou postavy. Jeho segmenty formujú líniu určujúcu vzhľad 

postavy (posturu) prejavujúcu sa staticky drţaním tela a dynamicky pohybovým 

chovaním (Véle, 2006). 

Správne drţanie tela je výsledkom dlhodobého fylogenetického 

a ontogenetického vývoja. Chrbtica má svoje špecifické vlastnosti, z čoho vyplývajú aj 

jej funkcie: 

 tvorí nosnú a opornú os tela 

 chráni miechu a nervové štruktúry 

 umoţňuje pohyb kmeňa tela (spolu činiteľ pri drţaní rovnováhy) 

(Lewit, 2003) 

Držanie tela a statika panvy 

Pre vertikálne drţanie chrbtice a správnu chôdzu sa vyţaduje veľká svalová sila. 

Normálne drţanie axiálneho skeletu, a tým i vzpriamená chôdza, závisí od harmonickej 

spolupráce svalov. Zvlášť dôleţitá je spolupráca svaloviny brucha a chrbta. Pevná 

brušná stena tlačí vnútornosti proti driekovej lordóze a tým udrţuje lumbálnu chrbticu 

v správnej polohe. Muskulatúra chrbta, krku a brucha vytvára jednotný pohybový 

systém chrbtice (Véle, 2006). Lumbálna časť vzpriamovača trupu sa skracuje pri trvalej 

lordóze a skrátené lumbálne svalstvo zvyšuje sklon panvy. Následkom toho sa 

kompenzatórne torakálna chrbtica kyfoticky kriví a krčná zostáva v lordóze. Preťaţená 

svalovina sa vyčerpáva viac ako pri normálnej anomálii drţania chrbtice, nastáva 

stuhnutie svalov, bolesti v mieste svalových úponov, ligamient, kĺbov a vznikajú 

statické zmeny v lumbosakrálnej oblasti (Kovalčíková, 1990). 

Pohybové ústroje 

Účinok estrogénov, relaxínu a progesterónu sa počas gravidity prejaví na 

pohybovom aparáte najmä na kĺboch, v kostiach a svalstve (nevhodné sú preto švihové 

cvičenia a hyperextenzia). Uţ od prvých mesiacov gravidity v symfýze 
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a v sakroiliakálnom kĺbe pod vplyvom týchto hormónov nastáva presiaknutie 

a uvoľnenie väzov. Tým sa nepatrne zvýši pohyblivosť týchto spojení a panvový 

prstenec sa trocha rozšíri, čo má význam pre pôrodný dej. Zvýšená spotreba fosforu 

a kalcia, najmä ak sú tieto látky nedostatočne zastúpené v potrave, sa nahrádza 

odoberaním zo skeletu matky. To zapríčiňuje odvápnenie (dekalcifikáciu) kostry 

a chrupu matky. Podobné presiaknutie a uvoľnenie badať v kĺbových spojeniach 

driekovej chrbtice, čo ovplyvňuje drţanie a statiku tela, porušené uţ rastom maternice 

a prsníkov, pretoţe sa mení ťaţisko tela. Ţena zmenu ťaţiska (ktoré je pod pupkom, sa 

vplyvom rastúceho bruška posunuje a narušuje tak rovnováhu) vyrovnáva 

vzpriamenejšou chôdzou a zvýšenou lordózou driekovej chrbtice, kompenzačne 

hrudnou kyfózou a krčnou lordózou. Tým sa zaťaţujú aj svaly trupu, preto sa 

u tehotných ţien ľahko dostavujú únava a mierne bolesti v kríţoch a drieku. S kaţdým 

tehotenstvom sa ligamenta na chrbtici a panvy stávajú voľnejšími, a preto sa ťaţkosti 

môţu stupňovať. Objavujú sa nočné bolesti kríţov zapríčinené kompresiou vény cavy 

a aorty zväčšenou maternicou v ľahu na chrbte, alebo na boku. Zvýšená váha tehotných, 

hlavne pri dekalcifikácii a u tučných ţien, spôsobuje pokles klenby nohy. Tento pokles 

je bolestivý, sťaţuje chôdzu a zapríčiňuje vytvorenie plochých nôh. (Ponťuch, 1989; 

Hanzlíková a kol., 2002; Cinglová, 2002). 

Veľkosť bedrovej lordózy je závislá na sklone panvy, ktorý ovplyvňuje bedrovú 

lordózu s príslušným vplyvom i na vyššie segmenty. Pohyb v rovine sagitálnej – 

anteverzia pavnvy, pri tomto pohybe sa pohybuje symphysis ossium pubis smerom 

dolú, účastní sa na ňom m. iliopsoas a bedrová lordóza sa zvyšuje. Pri retroverzii panvy 

– za účasti brušného svalstva sa symfýza pohybuje nahor, bedrová lordóza sa zniţuje 

(Véle, 2006). 
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Antropometrické a somatometrické merania 

Podľa Jaroš-Lomíček v sagitálnej rovine: 

Cervikálna lordóza – vzdialenosť od vertikály olovnice spustenej od záhlavia 

v mieste vrcholu konkavity C4-C5 merané v cm. 

Lumbálna lordóza – vzdialenosť od vertikály olovnice v mieste vrcholu 

konkavity v štrbine L3-L4 merané v cm. 

Uhol sklonu panvy – v stoji spojnom sa pomocou kliseometra odpočíta 

v stupňoch uhol, ktorý zviera predlţená conjugata externa (medzi symfýzou a L5-S1) 

s horizontálnou rovinou (Kovalčíková, 1990). 

 

4.3.1 Dýchacie pohyby  

Dýchacie pohyby slúţia k ventilácii pľúc, ale majú vplyv aj na posturálnu 

funkciu a na drţanie tela. Prebiehajú v troch sektoroch trupu: 

 dolní sektor – brušní (od bránice po panvové dno) 

 strední sektor – dolní hrudní (medzi bránicou a Th 5) 

 horní sektor – horní hrudní (od Th 5 aţ po dolnú krčnú chrbticu) 

Dýchacie pohyby sa opakujú rytmicky v dvoch fázach: inspirium (nádych) 

a expirium (výdych). Výdych má inhibičný vplyv na svalovú aktivitu posturálne-

lokomočného systému a jeho účinok moţno zvýšiť zadrţaním dychu (apnoe) pred 

inspiráciou. Inhibičný efekt sa pouţíva k uvoľneniu svalového napätia a k dosiahnutiu 

relaxácie. Nádych má excitačný vplyv na svalovú aktivitu posturálne-lokomočného 

systému a moţno ho zvýšiť zadrţaním dychu pred exspiráciou. Tohto účinku sa vyuţíva 

pre facilitáciu (uľahčenie) aktivity (Véle, 2006). 

 Kľudové dýchanie má prebiehať podľa určitého sledu tzv. „dychová vlna“. 

Nádych (vdych) začína v brušnom sektore. Bránica zniţuje aktívne klembu a stláča tým 

útroby, vnútrobrušný tlak stúpa a brušná stena sa mierne vyklenuje, dochádza k posunu 

ťaţiska smerom dopredu a tým sa ovplyvňuje stabilizácia stoja. Dolné rebrá sa postupne 

rozvíjajú do strán a chrbtica sa pritom mierne extenduje. Hrudná dutina sa zväčšuje, tlak 

klesá a vzduch prúdi do pľúc. Pohyb bránice smerom dolu sa postupne spomalí, pretoţe 

narastá tlak v dutine brušnej, na jeho zvýšení sa podieľa bránica , m. transversus 

abdominis, ale aj ostatné svaly brušnej steny, ktoré ju pritláčajú k chrbtici. Na zvýšení 
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tlaku sa podieľa aj svalstvo panvového dna brániace prenikaniu útrob do panvového 

otvoru. Aktivita bránice, brušných svalov a panvového dna počas nádychu stabilizuje 

chrbticu v bedrovej oblasti a bráni nestabilnému podsadeniu panvy zhoršujúcemu 

drţanie tela. Aktivita sa postupne presúva do oblasti dolného hrudníka, ktorý sa rozvíja 

do strán a nakoniec aţ do horného dýchacieho sektoru. Hrudník sa rozširuje nahor a do 

strán. 

Výdych prebieha podobne od dolného sektoru bránicou cez strední aţ do 

horného sektoru. Napätie vo svaloch postupne klesá, priestor hrudníka sa zmenšuje, 

bránica sa opäť vyklenuje a vzduch prúdi z pľúc von. Prirodzenú tendenciu k flexii 

hrudníka pri výdychu je potrebné obmedzovať, aby nepodporoval vznik posturálne 

nevýhodného flekčného drţania chrbtice. 

Svaly povaţované výrazne za respiračné, sa účastnia tieţ na posturálnej funkcii, 

menia konfiguráciu pohybových segmentov pri dýchaní a ovplyvňujú tým drţanie tela, 

čo ich oprávňuje nazývať „svaly posturálne respiračné“. Pri dýchacích pohyboch sa 

aktivujú súčasne aj svaly osového orgánu (Véle, 2006; Hošková, Matoušová, 1998). 

 

Svaly inspiračné: 

 hlavné: diaphragma, mm. intercostales externi 

 pomocné: mm. scaleni, m. pectoralis major a minor, m. 

sternocleidomastoideus, m. serratus anterior, m. latissimus dorsi 

Svaly expiračné: 

 hlavné: mm. intercostales interni 

 pomocné: mm. obliquus externus a internus abdominis, m. tranversus 

abdominis, m. rectus abdominis, m. serratus posterior, m. quadratus 

lumborum (Véle, 2006) 

 

Jednotlivé dýchacie svaly nemoţno izolovane posilňovať, ale je nutné spojiť 

dýchací pohyb vţdy s určitým pohybom posturálnym. Takáto kombinácia je zárukou 

moţnosti predchádzania chybného drţania tela a jeho liečebného ovplyvnenia. Ak 

chceme upraviť drţanie tela, je nutné upraviť dýchacie pohyby a naopak drţaním tela 

upravíme dychovú mechaniku (Lewit, 2003). 
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Dýchanie je v tehotnosti sťaţené, bazálna spotreba kyslíka sa zvyšuje o 40 

ml/min, najviac pre zásobenie plodu, placenty, srdca a ľadvín. Rastúca maternica, ktorá 

tlačí na bránicu, stláča pľúca zmenšuje sa reziduálny objem a exspirační rezervný 

objem. Z toho vyplýva menšia schopnosť vydrţať v apnoe (Cinglová, 2002). 

V priebehu tehotenstva sa vitálna kapacita pľúc zmenšuje (Prajerová, 1993). 

Dýchavičnosť u tehotných sa prejavuje pri rýchlejšej chôdzi, pri práci, pri stúpaní do 

schodov a koncom tehotenstva sa ţenám zle dýcha aj poleţiačky (Beránková, 2002). 

 

4.4 Zásady životosprávy v gravidite 

4.4.1 Spánok a osobná hygiena 

Tehotná ţena má denne spať najmenej 8 – 9 hodín, pričom má chodiť spať 

pravidelne a pred polnocou. Spať má vo vyvetranej miestnosti pod ľahkou, vzdušnou 

prikrývkou. Pred spaním sa má umyť vo vlaţnej vode a dôkladne vyutierať uterákom. 

Pred spaním sú vhodné prechádzky. Odporúča sa sprchovanie celého tela, a to dvakrát 

denne. Ráno chladnejšou vodou a večer mierne teplou (32˚C). Neodporúča sa sedací 

kúpeľ nôh vo veľmi teplej vode, pretoţe môţe nastať prekrvenie rodidiel, čo by mohlo 

vyvolať predčasný pôrod alebo potrat. Pozornosť je treba venovať aj čistote prsníkov 

(Mackŧ, 1998; Murkoffová a kol., 2007). 

4.4.2 Vyprázdňovanie 

V gravidite sa treba starať aj o pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra 

a stolice. Ţena má močiť kaţdé 3 – 4 hodiny. Močenie sa nemá zadrţiavať, lebo 

potláčanie vyprázdňovacieho signálu môţe mať za následok jeho otupenie s ďalšími 

nepríjemnými dôsledkami. Hodinu – dve pred spaním uţ nemá piť nijakú tekutinu 

a tesne pred spaním sa má vymočiť, aby nútenie na močenie nerušilo jej spánok. 

Častejšie nútenie na močenie pociťuje gravidná ţena v 4. a 10. mesiaci tehotenstva. V 4. 

mesiaci to spôsobuje rastúca maternica, ktorá prechádza do zvýšenej anteflexie, viac 

tlačí na močový mechúr, takţe mechúr má relatívne menšiu kapacitu. V 10. mesiaci je 

častejšie nútenie spôsobené tlakom hlavičky na mechúr, lebo hlavička i s dolným 

segmentom maternice zostupuje niţšie. Veľmi dôleţité je pravidelné vyprázdňovanie 

čriev, najlepšie ráno. Tomuto stereotypu napomáha pohyb, gymnastika, správna 

ţivotospráva a strava. Pri zápche je účinný pohár vlaţnej vody vypitý nalačno, čaj, 
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šaratica, glycerínový čípok alebo klyzma. Nikdy by sa nemali pouţívať preháňadlá 

(mohli by spôsobiť predčasné prerušenie tehotnosti). Je vhodné vypestovať si 

pravidelný návyk na stolicu v pravidelnú dennú dobu (napr. po raňajkách, po obede) 

(Mackŧ, 1998; Mikulaj, Hulínová, 1995). 

4.4.3 Obliekanie 

Oblečenie tehotných ţien má byť primerané počasiu, voľné, vzdušné a ľahké. 

Vhodné sú tehotenské šaty, ktoré sú voľné a nemali by ţenu sťahovať v pase. 

Podprsenka má byť voľná, aby nestláčala prsia, ale má ich pridrţiavať v prirodzenej 

polohe. Nesprávne je nosenie podväzkov, ktoré stláčajú svalstvo nohy, tiesnia ţily 

a sťaţujú odtok krvi z dolných končatín. Aby sa predišlo poklesu klenby, odporúča sa 

tehotným nosiť vhodnú vzdušnú a priestrannú obuv (zaoblené špičky, ortopedické 

vloţky, podpätok 2 – 3 cm vysoký). Obuv s vysokými podpätkami sa nosiť nemá, 

pretoţe rastúca maternica posúva ťaţisko tela dopredu a vysoké podpätky toto 

posunutie ešte zvyšujú (Prajerová, 1993; Murkoffová a kol., 2008). 

 

4.5 Pohybová aktivita v gravidite  

Telesný pohyb je dôleţitý pre zdravie kaţdého z nás, ale mimoriadny význam 

má práve v období tehotenstva. V súčasnej dobe najnovšie štúdie poukazujú na 

neobyčajne priaznivý účinok pohybu na celkový fyzický a psychický stav tehotnej ţeny. 

S cvičením je najlepšie začať uţ pred otehotnením. Nikdy však nie je neskoro, ani keď 

sa začne v deviatom mesiaci tehotenstva. Kaţdý druh cvičenia má svoje osobitosti 

v jednotlivých trimestroch. Dôleţité je preto upozorniť budúce matky na vhodný výber 

cvičenia po konzultácii s gynekológom (Murkoffová, Eisenbergová a Hathawayová, 

2004). 

Cieľ cvičenia v gravidite: 

 udrţať fyzickú a duševnú kondíciu tehotnej ţeny a tak priaznivo 

ovplyvniť aj správny vývin plodu, 

 zabrániť negatívnym zmenám, ktoré na organizme ţeny spôsobuje 

gravidita, 

 pripraviť ţenu na úspešné zvládnutie pôrodu (Hromádková, 1999). 
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Tehotná mamička by mala cvičiť dvakrát denne (ráno a večer pri otvorenom okne). 

Nádych vţdy nosom a výdych ústami. Pri dychových cvičeniach treba postupne 

predlţovať dych, zadrţiavať dych (aţ kým napočíta do 30 – 40) a pritom uvoľniť brušnú 

stenu (Mokranová, Zlámalová, 1990). 

 

Metodický postup cvičenia v I. trimestri (1 – 3 mesiac): 

Cvičíme vo všetkých polohách a počas dňa, nie pred spaním, inak sa telo 

prebudí a nebude schopné zaspať (Sikorová, 2006). Opatrne v období predpokladanej 

menštruácie a v 3. mesiaci gravidity, kedy je skon k potratom. Vynechať prudké švihy, 

odrazy, výpady, skoky visy a dlhé výdrţe (Prajerová, 1993). 

 

Odporúča sa: 

 relaxačné cvičenie, 

 cvičenie s hornými končatinami, 

 cvičenie dolnými končatinami na zvýšenie pohyblivosti bedrových 

kĺbov, na prevenciu kŕčových ţíl a plochonoţia, 

 cvičenie na podporu črevnej peristaltyky, 

 dychové cvičenia 

 posilňovanie prsných svalov, medzi lopatkových svalov, brušných svalov 

a vedomé ovládanie a posilňovanie svalov panvového dna, 

 nácvik správneho drţania tela, sedenia, vstávania z ľahu, zdvíhania 

bremien,  

 cvičenia na uvedomelé vyrovnávanie nadmerného prehnutia bedrovej 

chrbtice (Sikorová, 2006; Murkoffová a kol., 2004; Pokorný, 1992). 

 

V žiadnom prípade nesmieme cvičiť:  

 ak sa objaví akákoľvek bolesť, 

 ak začne ţena krvácať, alebo sa objavia akékoľvek znekludňujúce 

symptómy, 

 pri pocitoch zvyšujúcej sa únavy, 

 pri pocítení slabosti (Sikorová, 2006).  
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Metodický postup cvičenia v II. trimestri (4 – 6 mesiac): 

Ţeny, ktoré ešte s cvičením nezačali a nikdy predtým necvičili, majú v II. 

trimestri najvyšší čas začať. Kaţdá ţena musí pristupovať k svojmu cvičeniu 

individuálne. To, čo je pre jednu mamičku únavné a vyčerpávajúce, to môţe inej 

pripadať ľahké (Sikorová, 2006). Murkoffová (2004) uvádza, ţe po 4. mesiaci 

tehotenstva pri cvičení nepraktizujte ľah na chrbte, pretoţe hmotnosť zväčšujúcej sa 

maternice môţe brániť cirkulácii krvi a ţivín v tele. Predklon k palcom na nohách môţe 

zasa kedykoľvek počas gravidity spôsobovať kŕče v lýtkach. Radšej zdvíhať hore 

pokrčené nohy. Môţe sa objaviť tzv. syndróm dolnej dutej ţily spôsobený tlakom plodu 

v maternici na dolnú dutú ţilu. Nastavajúca mamička pri dlhodobom leţaní na chrbte 

má pocit nauzey – je jej nevoľno, má pocit, ţe omdlie. Sikorová (2006) uvádza, ţe v 

druhej polovici tehotenstva je potrebné sa naučiť odpočívať na boku. Okrem toho, ţe 

intenzívne neposilňujeme brušné svaly, je metodický postup rovnaký ako v 1. trimestri. 

Vyvarovať sa dlhodobému cvičeniu a od 5 mesiaca cvikom v ľahu na bruchu. Dôleţité 

je vyvarovať sa nevhodným športom, pri ktorých sa tehotná ţena vystavuje zvýšenému 

riziku úrazu, otrasu a pádu. Dodrţiavať správne drţanie tela, sedenie, vstávanie z ľahu 

a zdvíhanie bremien. Úplne nevhodné športy pre tehotnú: horolezectvo, potápanie, 

lyţovanie(predovšetkým zjazdové), korčuľovanie, rafting, jazda na horskom bicykli, 

loptové hry, vrcholový tréning. Cvičí sa:  

 dychová gymnastika a cvičenia bránicového dýchania, 

 cviky na upevnenie svalstva brušného lisu, 

 cviky na posilnenie svalstva panvového dna, 

 cviky na posilnenie svalstva hrudníka (prsné svaly, medzi lopatkové 

svaly) 

 posilňovanie stehenných svalov a svalov zadku, 

 cvičenie hornými a dolnými končatinami, 

 cvičenia pre krčnú, hrudnú a driekovú chrbticu a uvoľňovanie kríţovo 

bedrového skĺbenia, 

 cvičenia na prevenciu zápchy (brušné dýchanie), 

 relaxačné cvičenia. 
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Metodický postup cvičenia v III. trimestri (7 – 9 mesiac): 

Drobné ťaţkosti, ktoré sprevádzajú posledné obdobie tehotenstva však 

neznamenajú, ţe sa musí prestať s pohybovou aktivitou. Naopak dobre zvolené cvičenie 

môţe zdvihnúť náladu a pomôţe odstrániť niektoré drobné bolesti (Sikorová, 2006). 

Pripravujeme budúcu matku na priebeh pôrodu, pokiaľ mamička s cvičením ešte 

nezačala, je vhodné nájsť si vhodný kurz predpôrodnej prípravy (Pokorný, 1992). Je 

treba naučiť sa špeciálne dychové cvičenia pre I. a II. dobu pôrodnú (brušné, psie 

dýchanie, zadrţanie dychu) a relaxačné polohy (Prajerová, 1993). Vyradiť cvičenie na 

brušné svaly, cvičenie v stoji sa obmedzuje, cvičí sa v polohe na chrbte. V 7. mesiaci 

treba cvičenie zmierniť(moţnosť potratu). V posledných 4 týţdňoch sa poklesom 

maternice zlepšuje hrudníkové dýchanie (Kynychová, Kruntorádová, 2008). 

 

Pozitívne účinky cvičenia: 

 dobre zostavené cviky na kaţdý deň udrţujú v dobrej fyzickej forme,  

 dýchacie cvičenia prehlbujú a spomaľujú dýchanie, 

 zvyšuje sa prívod kyslíka a pohyblivosť bránice, 

 zlepšuje sa krvná cirkulácia a činnosť obličiek, 

 svalstvo sa pri cvičení lepšie prekrvuje a spevňuje, 

 pomôţu zvládnuť nerovnováhu zo zväčšujúceho sa brucha, 

 zmiernenie bolesti v chrbte, zápchu, nevoľnosť, opuchy rúk a nôh, 

 pozitívny vplyv na nervovú sústavu (lepšia chuť do jedenia, zdravý 

spánok, psychická vyrovnanosť, zvyšujú sa hladiny endorfínu 

a serotonínu – podobne ako relaxácia), 

 tehotná ţena vie lepšie pouţívať svaly brušnej steny (brušný lis), 

 pôsobí proti vzniku gestačnej cukrovky a rôznych ťaţkostí, zvyšuje 

hladinu HDL cholesterolu (Mokranová, Zlámalová, 1990; Pokorný, 

1992). 
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4.5.1 Bežné denné pohybové aktivity 

a) Domáce práce a práca na záhrade 

Keď sa cíti mamička v pohode, môţe vykonávať všetky beţné domáce práce, 

samozrejme s rozumom. Práca pri upratovaní sa povaţuje sa za veľmi osoţnú, do 

činnosti zapájajú svaly celého tela. Neodporúča sa sedavý spôsob ţivota v tehotenstve, 

ktorý vedie k ukladaniu tuku a ochabnutiu svalstva, pričom necvičiace ţeny neustále 

priberajú a stávajú sa veľmi nemotornými. Pri práci zachovávať bezpečnosť práce, 

hlavne pri zdvíhaní a dávaní predmetov z výšok. Treba si uvedomiť, ţe s pribúdajúcim 

tehotenstvom sa mení stabilita, zvyšuje únavnosť, nemotornosť a nešikovnosť.  

Pri práci na zemi (pri plevaní v záhrade) vyuţiť kľaku, nepracovať v drepe, kedy 

tlakom na bruško by sa obmedzoval krvný obeh v dolných končatinách. Pri veľkých 

nákupoch poţiadať niekoho o pomoc, prípadne rozloţiť nákup do dvoch tašiek. Pokiaľ 

je to len moţné, dopriať si často odpočívať (Sikorová, 2006). 

 

b) Nácvik správneho držania tela 

Hmotnosť tela rozloţiť rovnomerne na obe nohy. Natiahnuť a vyrovnať chrbát, 

vtedy je váha dieťaťa v strede a podopierajú ju stehenné, sedacie a brušné svaly. Spustiť 

plecia a tlačiť ich dozadu. Vypnúť hruď, stiahnuť zadok, chrbát drţať vystretý. Mierne 

pokrčiť kolená. Nesprávnym postojom je časté hrbenie chrbta a vytŕčanie brucha. 

 

c) Nácvik práce v polohách 

Hlavnou zásadou pri kaţdej práci je namiesto nakláňania si kľaknúť. Kľaknutie 

si je jedinečnou zárukou, ţe si tehotná ţena nepresilí chrbát. Kľaknutie sa môţe 

kombinovať so sedom na ľavej alebo pravej strane. 

 

d) Dvíhanie a nosenie bremien 

Vţdy pri dvíhaní pokrčiť kolená, vystrieť chrbát a pritom dvíhanú vec drţať čo 

najbliţšie pri sebe. Napokon bremeno zodvihnúť. Pri nosení nedvíhať ruky vysoko, aby 

nosená vec nespadla. Pri nosení nákupných tašiek je dôleţité rovnomerné rozloţenie 

hmotnosti do obidvoch rúk. Chrbát drţať vzpriamene, mierny predklon. 
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e) Vstávanie 

Ďalší z úkonov, ktorý nie je v tehotenstve ľahkou záleţitosťou. Vstávať z dláţky 

má tehotná na etapy. Z ľahu sa najprv prevrátiť na bok, oprieť sa o lakeť a preloţiť 

vrchnú nohu cez spodnú. Pri presune do kľaku sa podopierať rukami. Sadnúť si rovno 

a vystrieť chrbát. Pri vstávaní vyuţívať silu svojich stehien a drţať chrbát vystretý 

(Sikorová, 2006). 

 

f) Zamestnanie 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby tehotná ţena mala vytvorené vhodné 

pracovné podmienky na pracovisku a aby vykonávala taký druh práce, ktorý neohrozuje 

priebeh tehotenstva a zdravý vývoj plodu. Pracovne aktívna môţe byť ţena do 32 

týţdňa tehotenstva pokiaľ prebieha gravidita fyziologicky. Nevhodné pracovné 

prostredie na „rizikových pracoviskách“ pôsobí na tehotenstvo negatívne. Sú to: 

 operačné sály (vdychovanie anestéziologických plynov), 

 RTG pracoviská (pôsobenie škodlivých RTG lúčov), 

 stomatologické ambulancie (vdychovanie ortuťových pár), 

 továrne na výrobu batérií, skla alebo keramiky( chemické látky 

spôsobujúce otravy), 

 prostredie nebezpečných nákaz, chorôb prenosných zo zvierat 

(antropozoonóz), 

 pracoviska s ľudským biologickým materiálom, s látkami poškodujúcimi 

koţu a reprodukciu (Jarolímková, Peterka, 2003; Mokranová, 

Zlámalová,1993). 

 

g) Cestovanie 

V prípade dlhšieho cestovania sa odporúča podľa moţnosti robiť kaţdú hodinu 

aţ dve prestávky a poprechádzať sa. Výhodný a najbezpečnejší čas na cestovanie je 

obdobie medzi 5. a 7. mesiacom: riziko potratu alebo predčasného pôrodu je v týchto 

mesiacoch najmenšie. Nie je nutné obávať sa pouţívať bezpečnostné pásy. Maternica 

a plodová voda majú ochrannú funkciu (chránia plod pred tlakom bezpečnostného 
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pásu). Správne pouţívanie bezpečnostného pásu: horná časť sa umiestňuje medzi prsia, 

dolná časť pod bruško. Cestovanie v období tehotenstva môţe byť nebezpečné 

predovšetkým u ţien, ktoré patria do skupiny rizikového tehotenstva, ktoré majú určité 

nepravidelnosti, hlavne časté sklony ku krvácaniu alebo potratom. „ Cesta lietadlom 

nepredstavuje ţiadne zvýšené riziko pre matku ani plod, ale určité letecké spoločnosti 

nepúšťajú na palubu ţeny po 34. týţdni tehotenstva pre moţnosť predčasného pôrodu 

(Sikorová, 2006). 

 

4.5.2 Šport a pohybové aktivity v tehotenstve 

Zásady: 

 Nezačínať s novým športom, ale v doposiaľ prevádzanom je moţno 

pokračovať v strednej intenzite. 

 Cvičiť pravidelne (zaradiť cvičenie do svojho denného programu, napr. 

ísť pešo do práce, pouţiť schody namiesto výťahu). 

 Sledovať si čas (veľmi krátke cvičenie neprinesie očakávaný efekt, kým 

pridlhé môţe mať skôr deštrukčné výsledky).Celý cvik aj s rozcvičkou 

a relaxáciou by mal trvať 30 minút aţ hodinu. 

 Cvičenie by malo byť zábavou. 

 Cvičiť v cvičebnom úbore (voľný, ľahký a pohodlný, najvhodnejšie 

z prírodného materiálu) na vhodnom povrchu (koberec, rovný 

protišmykový povrch), miesto kľudné, čisté, nehlučné, dobre vetrateľné 

a s moţnosťou vykurovania). 

 Vyhýbať sa riziku úrazu. 

 Vyvarovať sa prehriatiu, acidóze, dehydratácii, nahradiť stratené kalórie 

a necvičiť s prázdnym ţalúdkom. 

 Nevykonávať kontaktné športy a športy s moţnosťou pádov. 

 Neprevádzať cviky, ktoré napínajú a naťahujú panvové spoje 

a jednostranne zaťaţujú bedrové kĺby. 

 Vhodné je cvičenie zapojujúce veľké svalové skupiny. 

 Nevykonávať rizikové športy ako sú high-impact aerobic, beh na dlhšiu 

vzdialenosť, skoky, výpady, vrhy, visy, prekáţky, gymnastika, karate, 
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judo, loptové hry, jazda na koni, kulturistika a stále viac sa rozmáhajúce 

ţenské vzpieranie. 

 Zvlášť nevhodné sú poskoky oboma nohami znoţné alebo z jednej na 

druhú, zatiaľ cviky, kedy jedna noha zostáva vţdy na zemi, sú prijateľné. 

 Plávanie je vhodné len v hygienicky nezávadnej vode (hrozba infekcie 

urogenitálneho traktu). 

 Treba vedieť kedy skončiť. 

 Cvičiť je nutné vţdy s prázdnym močovým mechúrom, pred jedlom 

alebo minimálne 1 hodinu po jedle. (Cinglová, 2002; Murkoffová, 

Eisenbergová a Hathawayová, 2004; Prajerová, 1993). 

 

Obzvlášť rizikové športy: 

 Vodné lyţovanie: moţnosť poranenia pošvy a vyvolanie predčasného 

pôrodu prúdom vody pôsobiacej na hrádzu. 

 Potápanie: plod je viac citlivý k dekompresnej chorobe. Hyperkapnie 

a hyperoxie v krvi matky môţe mať teratogenní vplyv na plod. 

 Pobyt vo vysokých nadmorských výškach: nízky parciálny tlak kyslíka je 

nebezpečný pre plod. 

 

Pre jednotlivé cvičenia platí:  

 Na začiatku postupné zahriatie, na konci pozvoľné ukľudnenie. 

 Dostatočný príjem tekutín (piť pred cvičením, počas neho i po cvičení), 

ale nie spolu viac ako 500ml 

 Maximálna tepnová frekvencia 140 tepov/min. len po dobu 15 minút. 

 Neprehrievať sa (zvýšenie teploty jadra do 38 ˚C). 

 Neprevádzať prudké zmeny polohy, cviky rotačné, manipulácie kĺbov 

a nadmerné preťahovanie (jogové cvičenia). 

 Presiaknutie spojivového tkaniva v poslednom trimestri môţe vyústiť 

v úţinové syndrómy (syndróm karpálneho tunelu častý pri tenise). 

 Závodný šport je dovolený do 15. týţdňa tehotenstva za dodrţania vyššie 

uvedených zásad. 
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Bol dokázaný kladný vplyv cvičení na celkový zdravotný stav ţeny, ale nie sú 

dôkazy, ţe šport v tehotenstve ovplyvní hmotnosť plodu, donosenosť či priebeh pôrodu 

(Cinglová, 2002).  

 

Riziko pre plod: 

 hypoxia, 

 hypertermia, 

 hypoglykémia, 

 moţnosť vzniku predčasných kontrakcií, predčasného pôrodu, 

ovplyvnenie normálneho vývoja (Bartŧňková, 2006). 

 

Odporúčané cvičenia a druhy športov pre tehotné:  

 Turistika 

 Plávanie 

 Strečing 

 Gravidjoga 

 Kalanetika 

 Cvičenie na loptách 

 Liečebná telesná výchova v tehotenstve (Pokorný, 1992). 
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4.6 Správny výber cvičenia v gravidite 

Medzi cviky, ktoré môže robiť aj nešportovkyňa počas tehotenstva, patrí: 

 sviţná chôdza, 

 plávanie v plytkej vode optimálnej teploty
*
, 

 cvičenie vo vode určené špeciálne pre tehotné ţeny
*
, 

 cyklistika alebo cvičenie na stacionárnom bicykli (s nastavením 

pohodlnej rýchlosti a záťaţe)
 *
, 

 chôdza na stacionári (s nastavením pohodlnej záťaţe) alebo zdolávanie 

schodov, 

 jazda na veslárskom trenaţéri (s nastavením pohodlnej rýchlosti záťaţe),  

 tehotenská kalanetika, 

 tehotenská joga, 

 cvičenia panvového dna (Kegelove cviky)
 *
, 

 rôzne spôsoby relaxácie
*
. 

 

Cvičenia, ktoré si v tehotenstve môže dovoliť iba trénovaná športovkyňa: 

 beh do 3 km denne, najlepšie na stacionári alebo rovnom povrchu
**

, 

 tenisová štvorhra (ale nie dvojhra, pretoţe je príliš namáhavá), 

 beh na lyţiach, 

 vzpieranie ľahkej váhy (vydychovať pri zdvihu, nezadrţiavať dych 

a nepreťaţovať sa), 

 bicyklovanie (veľmi opatrne a s chráničom hlavy) 

 volejbal (opatrne), 

 korčuľovanie (veľmi opatrne, nepokračovať, keď sa brucho zväčší 

natoľko, ţe bráni v udrţiavaní rovnováhy), 

 turistika (nie v nerovnom teréne a veľkých výškach), 

 Alexandrova technika, taj-či (upravené špeciálne pre tehotenstvo a iba 

dovtedy, kým sú vyţadované polohy pohodlné), 

                                                 

*
 Tieto cviky nie sú náročné na drţanie tela, preto sa v nich ľahko pokračuje počas celého tehotenstva. 

**
 Niektoré veľmi trénované ţeny pokračujú v tvrdom cvičení bez negatívnych následkov. Kým tak 

urobíte, sa však poraďte so svojím lekárom (Murkoffová,  Eisenbergová, Hathawayová, 2004). 
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 kick box (s pokračujúcou graviditou ţena zisťuje, ţe nedokáţe vykopnúť 

tak vysoko alebo pohybovať sa dostatočne rýchlo), 

 tanečné tréningy (tak dlho, kým sú pohodlné). 

 

Cvičenia, ktorým by sa mala vyhnúť aj dobre trénovaná žena: 

 beh nad 3 km denne, 

 jazda na koni, 

 vodné lyţovanie, 

 potápanie a skoky do vody, 

 potápanie s kyslíkom (potápačský výstroj môţe obmedzovať krvný obeh, 

dekompresia ohrozuje plod), 

 softbal, futbal a iné kontaktné športy, 

 šprintovanie (priveľká spotreba kyslíka), 

 lyţovanie na svahu (hrozí váţny pád), 

 beh na lyţiach vo výške nad 3 000 m n. m. (veľká výška okráda o kyslík 

matku aj plod), 

 bicyklovanie na mokrom povrchu (veľká pravdepodobnosť pádu), 

v predklone v pretekárskej polohe (bolesti chrbtice), 

 kalanetika, ktorá nie je určená pre tehotné ţeny  

 

Kurzy pre tehotné ženy. 

Cvičenie je v kolektíve tehotných ţien so špeciálne upravenými cvikmi. Pre 

niektoré ţeny je cvičenie v skupine lepšie neţ sólové cvičenie a dodá im potrebné 

povzbudenie a podporu. Najlepšie cvičebné programy udrţujú strednú intenzitu, 

opakujú sa najmenej trikrát týţdenne, prispôsobujú sa individuálnym schopnostiam 

kaţdej ţeny, nepouţívajú príliš rýchlu hudbu, ktorá by mohla účastníčky zvádzať 

k príliš tvrdej práci, nablízku je vţdy odborný lekár a telocvikár, ktorí ochotne 

odpovedajú na všetky otázky (Mokranová, Zlámalová, 1990). 
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Gravidjoga 

 Je zaloţená na súhre tela a ducha, vyţaduje si trpezlivosť a odovzdanosť tomu, 

čo práve robíte. K tomu je potrebná uvoľnenosť a sústredenosť. Zostavy cvičení (asán) 

na seba nadväzujú. Cieľom kaţdej zostavy je dosiahnuť psychickú a fyzickú rovnováhu. 

Odporúča sa cvičiť jednu zostavu minimálne týţdeň, tie náročnejšie sa cvičia dva – tri 

týţdne. Asi po dvoch mesiacoch, keď tehotná precvičila všetky zostavy, má znova 

zopakovať postupne celú sériu. Cvičenie jednej zostavy spolu s úvodnou aj záverečnou 

relaxáciou, kaţdou aspoň po päť minút, by nemalo byť kratšie ako pol hodiny, inak to 

nespĺňa atribúty jogy, bola by to gymnastika. Joginske polohy naučia lepšie vnímať 

podnety vlastného tela a joginske dýchanie zaisťuje dostatočný prívod kyslíka matke 

a dieťaťu. Pri cvičení je vhodné pouţívať podloţku (deku, karimatku), pre relaxačné 

fáze vankúšik (Makedonová, 1991). 

 

Cvičenie vo vode a plávanie 

Je jeden z najpríjemnejších prostriedkov relaxácie a najúčinnejších spôsobov 

cvičenia v tehotenstve. Patrí sem plávanie od začiatku tehotenstva aţ do 38. týţdňa 

(neskôr dochádza k otváraniu pôrodných ciest, hrozí infekcia), vodný aerobik 

a kalanetika. Vďaka nadnášaniu vody mamička nemusí prekonávať gravitáciu (skutočné 

plus, keď rastie bruško), takţe sa môţe cvičiť usilovnejšie a dlhšie pri menšej námahe, 

nadľahčovanie je príjemné hlavne vo vyššom štádiu tehotenstva. Pokiaľ sa objavia 

bolesti v oblasti kríţov je lepšie plávať na chrbte, obmedziť plávanie štýlom prsia. 

Cvičenie vo vode je tieţ menšou záťaţou pre kĺby a kostrový aparát, takţe nie je 

pravdepodobné, ţe by došlo k zraneniu. Spevňujú sa chrbtové svaly a napomáhajú 

správnemu drţaniu tela, čo je najlepšou prevenciou bolesti chrbta. Keďţe je cvičenie vo 

vode také bezpečné, môţete sa v ňom pokračovať za predpokladu, ţe nie sú prítomné 

ţiadne komplikácie aţ do pôrodu. Vo vode by sa mali cvičiť cviky špeciálne určené pre 

toto prostredie. Cvičiť vo vode „suchozemské“ cviky je oveľa menej účinné. Opatrne na 

klzké okraje bazénu, nepotápať sa, neskákať do vody dole hlavou a nepreceňovať svoje 

sily. Voda v bazéne musí byť kvalitná s teplotou okolo 27 ˚C. Neodporúča sa kúpanie 

v prírode, len v mori, kde je slaná voda a veľká obmena zárukou kvalitných 

hygienických podmienok (Murkoffová a kol., 2007). 
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Tanec 

V tehotenstve sa volí tempo pomalé bez výrazných nárazov ako sú napríklad 

orientálne tance (zloţené z pomalých, prirodzených, vlnivých, húpavých pohybov). 

Zvyšuje pohyblivosť panvovej oblasti, pruţnosť a kondíciu svalstva panvového dna. 

Zlepšuje celkovú koordináciu pohybov i pri zmenenom ťaţisku, posilňuje brušné 

a chrbtové svaly a učí správnemu dýchaniu a relaxácii. Nepríjemné sú tance štandartné 

(polka, valčík) s rýchlou rotáciou celého tela, čo spôsobuje nevoľnosť a pocit závrate. 

Vysoké podpätky môţu spôsobiť problémy so stabilitou a bolestivosťou chodidiel 

(Adamaszek, 2002). 

 

Kalanetika 

Patria sem rytmické cviky s ľahkými gymnastickými pohybmi, ktoré zoceľujú 

a rozvíjajú svalovú hmotu. Kalanetika špeciálne upravená pre tehotné ţeny zmierňuje 

bolesti chrbtice, zlepšuje fyzickú a mentálnu kondíciu a pripravuje telo na pôrod. 

Kalanetika určená pre širokú verejnosť nemusí byť pre tehotnú ţenu celkom bezpečná. 

 

Aerobik 

Je to rytmické aerobné cvičenie s opakovanými cvikmi, dostatočne namáhavé 

nato, aby zvýšilo spotrebu kyslíka v svaloch, ale nie príliš namáhavé nato, aby táto 

spotreba bola väčšia ako moţnosť zásobovania. Medzi tieto aktivity patrí chôdza, 

jogging, bicyklovanie a plávanie. Cvičenie, ktoré je príliš namáhavé na to, aby bolo 

moţné vydrţať dvadsať aţ tridsať minút potrebných na dosiahnutie „tréningového 

efektu“, sa nepokladá za aerobik. Aerobik stimuluje srdcovú a pľúcnu činnosť aj 

činnosť svalov a kĺbov. Podporuje blahodarne zmeny v celom organizme vrátane 

zlepšenia schopnosti spracovávať a vyuţívať kyslík. Aerobik zlepšuje cirkuláciu 

(zvyšuje transport kyslíka a ţivín dieťaťu, pričom sa zniţuje riziko vzniku kŕčových ţíl, 

hemoroidov i retencia telových tekutín), ďalej zvyšuje tonus a silu svalov (je to dobrá 

prevencia proti bolestiam chrbtice a zápche, uľahčuje pôrod), zlepšuje fyzickú kondíciu 

matky počas tehotenstva (pomáha lepšie sa vyrovnať s dlhotrvajúcou námahou), 

niekedy môţe regulovať hladinu cukru v krvi, spaľuje kalórie(umoţňuje zjesť viac 

stravy bez nadmerného prírastku hmotnosti a sľubuje lepšiu postavu po pôrode), zniţuje 

pocit únavy a podporuje lepší spánok, prispieva k pocitu spokojnosti a zvyšuje 
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schopnosť lepšie fyzicky a psychicky zvládať ťarchavosť (Murkoffová, Eisenbergová a 

Hathawayová, 2007). 

 

Posilňovanie 

Je dôleţité vyhýbať sa väčším váham (viac ako 12kg) a cvikom, ktoré vyţadujú 

zadrţanie dychu, čo môţe ohroziť cirkuláciu krvi v maternici, neprevádzať výpady, 

drepy a zaťaţovať brušné svaly (do 5mesiaca moţno posilňovať priamy a šikmý brušný 

sval, potom uţ len panvové dno). Dôleţitou zásadou pri posilňovaní s činkami je dať si 

niţšiu záťaţ a vţdycky musí činky niekto podávať, aby sa predišlo zdvíhaniu činiek zo 

zeme a preťaţeniu panvového dna (plod by sa mohol posunúť dole). Vhodnejšie je 

cvičenie v sede, dôleţitá je opora o tri body (noha, noha, chrbát alebo zadok, panvové 

dno a bedrová časť), panvové dno a bedrová časť musia byť vţdycky opreté 

(Kynychová, Kruntorádová, 2008). 

 

Relaxačné cvičenia 

Dychové a koncentračné cvičenia podporujú uvoľnenie tela i mysle, pomáhajú 

šetriť energiu, cvičia koncentráciu a zvyšujú odolnosť tela. Všetko toto môţe pomôcť 

ţene pri pôrode. Relaxačné techniky sú cenné najmä pri vysokorizikových 

tehotenstvách, keď sú aktívnejšie cvičenia zakázané. Nácvik sa prevádza v kľude, 

zaujatím správnej relaxačnej polohy (v ľahu na chrbte, na boku, v sede), s príjemnou 

hudbou, v miestnosti nesmie byť chladno (pouţiť deku) a bez rušivých vplyvov z okolia 

(vypnúť spotrebiče, telefón) (Wessels, Oellerich, 2006). 

 

Posilňovanie panvového dna 

Tzv. Kegelove cviky sú jednoduché pohyby určené na posilnenie svalov v okolí 

pošvy a hrádze v rámci prípravy na pôrod. Ak sa robia svedomito, môţu pomôcť 

vyhnúť sa nastrihnutiu hrádze (epiziotómii) alebo dokonca traumatickému natrhnutiu. 

Cviky môţe robiť kaţdá tehotná ţena, a to takmer kedykoľvek a kdekoľvek 

(Murkoffová, 2007). 
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Cvičenie na loptách 

Oddiaľuje psychickú únavu, zabráni bolesti v kríţoch, prispieva k rotácii plodu, 

prípadne k jeho zostupu pôrodnými cestami. Umoţňuje zníţiť podmienky statického 

zaťaţenia chrbtice v prospech pohybu. Slúţi k balančnému cvičeniu, posilňovaniu 

a preťahovaniu, podporuje správne drţanie tela, je moţné ho vyuţiť ako pomôcku pri 

relaxácii (Thierfelderová, 2005).  

 

Chôdza a turistika v ľahkom teréne 

Je jedným z najvhodnejších pohybových aktivít pre tehotné. Pri chôdzi 

posilňujeme a tonizujeme všetky svalové skupiny. Tempo je sviţnejšie oproti 

prechádzke, 20 aţ 30 minút/3x týţdenne. Postupne zvyšovať záťaţ na 30 aţ 60 minút 

takmer kaţdý deň. Chodiť moţno celé tehotenstvo aţ do pôrodu, posledných 4 aţ 6 

týţdňov zmierniť tempo (Sikorová, 2006). 

 

Pilates 

Podobne ako joga, vychádza z harmónie tela a mysle, jedná sa však viac menej 

o posilňovacie cviky dôleţité pre tehotenstvo a pôrod. Kladie dôraz na techniku 

cvičenia a tieţ dýchanie. Zameriava sa predovšetkým na brušné, chrbtové svaly, svaly 

panvového dna, posilňovanie tzv. stredu tela, udrţiavanie telesnej rovnováhy a správny 

postoj. Má veľký význam pri zotavovaní tela po pôrode. Kaţdý cvik je moţné 

prispôsobiť aktuálnemu fyzickému stavu budúcej mamičky, a tieţ konkrétnemu obdobiu 

tehotenstva (Siebert, 2007). 

 

Cyklistika 

„Vzhľadom k tomu, ţe u nás nie vţdy a všade je dostatočné mnoţstvo vhodných 

cyklistických ciest, nie je tento šport vţdy zaradovaní medzi vhodné športy pre tehotné. 

Vhodnejší je stacionári bicykel – rotoped. Ţena, ktorá pred tehotenstvom nejazdila 

pravidelne na bicykli, nemala by s týmto druhom pohybovej aktivity začínať 

v tehotenstve. Uţ od 4. mesiaca tehotenstva sa mení ťaţisko tela a ţena začína mať 

problémy s rovnováhou. Osobne by neodporúčala jazdu na bicykli v treťom trimestri“ 

(Sikorová, 2006). Je potrebné upravovať bicykel rastúcim bruškom, zdvíhať 
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riaditka, rovno sedieť. Vyvarovať sa jazde na horskom bicykli v kopcovitom 

a náročnom teréne (Murkoffová a kol., 2007). 

 

Alexandrova technika 

Je zaloţená na primárnej kontrole vzpriamenej postavy, pohybe a koordinácii 

celého tela. Metóda sa snaţí naučiť, ako dosiahnuť čo najefektívnejšieho pohybu s čo 

najmenšou námahou a zapojovaním zbytočných svalov. Hlava pohyb zahajuje a 

ovplyvňuje pohyb celého tela, dynamický vzťah je medzi hlavou, krkom a chrbticou 

ktoré je potrebné vyuţívať pri kaţdodenných pohybových aktivitách. Pri správnom 

drţaní tela podľa Alexandrovej techniky brucho nie je vystrčené, ale dieťatko je nosené 

naopak v blízkosti chrbtice matky, čo opticky zmenšuje objem brucha a hmotnosť tela 

je prenesená na päty, rovnomerne do zadnej časti tela a nielen do bedrovej oblasti 

(Forsstromová, Hampsonová, 1996). 
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5 PRAKTICKÁ ČASŤ  

5.1 Metódy výskumu 

Hlavnou metódou realizovaného výskumu bol jednohladinový, jednofaktorový 

experiment. Celkový počet tehotných mamičiek s váţnym záujmom o cvičenie bolo 56. 

Výskum som realizovala na malej vzorke a moju prácu zároveň chápem ako pilotnú 

štúdiu k rozsiahlemu výskumu. V súbore som mala 10 tehotných ţien rozdelených do 

dvoch skupín. Experimentálnu skupinu piatych tehotných ţien cvičiacich po dobu 

dvoch mesiacov v II. trimestri tehotenstva a kontrolnú skupinu piatych ţien 

necvičiacich. Nezávislú premennú tvorilo meranie zakrivení v krčnej, driekovej chrbtici 

a uhla sklonu panvy. Závislá premenná bola sústredená na pohybovú aktivitu počas II. 

trimestra tehotenstva, ktoré je hodnotené ako najpríjemnejšie obdobie tehotenstva. 

Dochádza k najvýraznejším zmenám v pomerne krátku dobu a pôsobia faktory 

intervenčnej premennej ako je psychika, zmeny zdravotného stavu či zmeny prostredia. 

Začína rásť bruško a ešte nebráni kaţdodenným činnostiam, počiatočné nevoľnosti 

a únava sa vytratia a ţena sa vyrovnáva s roľou nastávajúcej matky (Sikorová, 2006).  

 

5.2 Metódy zberu údajov 

Merania som prevádzala pod odborným dohľadom skúseného fyzioterpeuta a to 

pri prvom stretnutí v druhom trimestri (16-18.týţdeň) a pri poslednom cvičení v druhom 

trimestri (24-26.týţdeň). Merania boli prevádzané u oboch skupín vţdy v rovnakom 

čase, pribliţne 30 minút po príchode, kedy som predpokladala adaptáciu organizmu na 

prostredie v ktorom sa nachádza. Zamerala som sa na zistenie telesnej výšky a telesnej 

hmotnosti – na mechanickej stĺpovej váhe s meradlom pre výšku tela, ďalej obvod 

brucha – platenou pásovou mierou vo výške puku. Sklon panvy – kliseometrom, uhol 

ktorý zviera spojnica medzi horným okrajom sympfýzy a piatym bedrovým stavcom 

s vertikálou. Krčnú a driekovú lordózu – vzdialenosť od vertikály olovnice spustenej od 

záhlavia v mieste najväčšej konkávy. Samotné merania ako aj cvičenia som prevádzala 

v priestoroch zdravotníckej školy, kde som mala k dispozícii potrebné pomôcky 

k realizácii výskumu. 
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5.3 Charakteristika výskumného súboru 

Súbor, na ktorom som prevádzala výskum, tvorilo 10 vybraných tehotných ţien 

prvorodičiek, vo veku 27 - 28 rokov, nachádzajúcich sa v 2 trimestri tehotenstva, 

pochádzajúcich z mesta. V anamnéze nemali uvedený ţiadny zdravotný problém a ich 

tehotenstvo prebiehalo bez komplikácii. 

Výskum trval v čase od októbra 2009 do decembra 2009. Najskôr som formou 

informačných letákov prostredníctvom zdravotnej sestry v súkromnej gynekologickej 

ambulancii v Ţiline, so súhlasom ošetrujúceho lekára budúce mamičky stručne 

oboznámila s obsahom mojej diplomovej práce a s nevyhnutnosťou výskumu. 

Vysvetlila som im postup pri vypĺňaní prihlášok, ktoré boli súčasťou informačného 

letáku v prípade ich záujmu zúčastniť sa cvičenia. Cvičenie bolo dobrovoľné, bez 

poplatku a prebiehalo dva krát do týţdňa po dobu dvoch mesiacov. Tehotné mamičky 

navštevovali špeciálne cvičenie a cvičili počas tehotenstva mnou zadané cviky i doma. 

 

5.4 Popis intervencie  

Jednotlivé telesné cvičenia som zostavila podľa ich fyziologického účinku na 

organizmus. Do úvahy som brala predovšetkým telesnú zdatnosť, vek a stupeň 

gravidity. Vychádzala som z obecných zásad cvičení v tehotenstve a z odborných rád 

mojej priateľky fyzioterapeutky - dvojnásobnej matky. Štruktúra cvičebnej jednotky 

zodpovedala cvičebnej hodine ZTV, trvala pribliţne 60 minút.  

 

Úvodná časť hodiny – obsahovala dynamické cvičenia zamerané na rozohriatie 

organizmu, zlepšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch a jeho prípravu na plnenie obsahu 

hlavnej časti hodiny. Jednalo sa prevaţne o rôzne druhy chôdze. Trvala asi 10 minút. 

 

Hlavná časť hodiny – tvorili ju cviky na správne drţanie tela, posilňovacie 

cvičenia medzilopatkových, prsných, brušných, chrbtových svalov a zadku. Precvičenie 

noţnej klenby ako súčasť prevencie plochonoţia a cviky obmedzujúce vznik kŕčových 

ţil. Cviky na uvoľňovanie bedrových kĺbov, uvedomelé ovládanie a posilňovanie svalov 

panvového dna. Dýchacie cvičenia a cviky rozvíjajúce pruţnosť hrudníka. Súčasťou 
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poslednej hodiny bola aj ukáţka špeciálneho dýchania pre I. a II. dobu pôrodnú a nácvik 

aktívnej a odpočinkovej polohy pre pôrod. Pre ovplyvnenie posturálnych funkcii svalov 

som vyuţila cvičenie na gymnastickej lopte, ktorou sa stimulujú dôleţité nervové dráhy, 

proprioreceptory, ktoré regulujú koordináciu, urýchľujú svalové kontrakcie, 

automatizujú a programujú pohybové stereotypy. Trvala asi 30 minút. 

 

Záverečná časť hodiny – bola zameraná na relaxačné cvičenia, ktorej cieľom 

bolo postupné skľudnenie organizmu po telesnej námahe a zlepšenie celkového 

uvoľnenia a schopnosť racionálne odpočívať. Trvala asi 10 minút. 

Počas jednotlivých cvičení ako aj samotných meraniach, som sa snaţila 

vyuţívať pomôcky a náčinie ktoré mi boli k dispozícii na zdravotníckej škole, tie ktoré 

vyuţívali študenti fyzioterapie pri praktickej výučbe metodík kienzioterapie, 

rekondično-relaxačných cvičeniach a kondičnej príprave. 

V prvých hodinách som vyuţívala hlavne príklady základných cvičebných 

tvarov vhodných pre úpravu svalovej nerovnováhy a program posturálnych stereotypov. 

Postupne s ohľadom na postupujúce tehotenstvo som prechádzala na cviky koordinačne 

menej náročnejšie. 

Súčasťou jednotlivých cvičení boli aj diskusie venované otázkam správnej 

ţivotosprávy – sedu, ľahu, zdvíhaniu bremien, vhodnej obuvi a podobne. Prizvaný bol 

aj lekár – gynekológ, pôrodná asistentka, asistent výţivy, ktorí spestrili diskusiu 

o vlastné skúsenosti a záţitky z praxe. Mamičky si mali moţnosť pozrieť samotný 

filmový dokument o správnej ţivotospráve v priebehu tehotenstva, o príprave na pôrod 

a jeho samotný priebeh. Navzájom sa obohacovali o vlastné pocity a vymieňali si 

navzájom informácie o tehotenstve a materstve, ktoré získali z médií, od rodiny či 

priateľov. Na doma im boli zadávané cviky, ktoré boli naučené na spoločných hodinách. 

Príklad cvičebnej jednotky uvádzam aj v prílohe č.7.  
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5.5 Výsledky 

Na začiatku experimentu som u všetkých tehotných cvičiacich aj pohybovo 

pasívnych zisťovala pre orientáciu telesnú výšku, ďalej ako pretest telesnú hmotnosť, 

obvod brucha, krčnú a driekovú lordózu a sklon panvy. Telesnú hmotnosť a obvod 

brucha som zvolila ako parametre značne ovplyvňujúce zakrivenie chrbtice, pretoţe 

s pribúdajúcou hmotnosťou a rastúcim bruškom dochádza k posunu ťaţiska tela čo 

môţe tehotná ţena kompenzovať prehnutím v bedrách. Môţe tak nastať zväčšenie 

bedrovej lordózy, hrudnej kyfózy a prípadne krčnej lordózy. S tím súvisí aj zvýšená 

záťaţ na svaly trupu a z toho často vyplývajúce bolesti v kríţoch a chrbta. 

Vo výstupnom meraní som zaznamenávala rovnaké parametre ako na začiatku 

experimentu a bolo vykonané po ukončení sérii cvičení po dvoch mesiacoch na konci 

II.trimestra. Taktieţ boli zaznamenané parametre u oboch skupín tehotných ţien, ako 

u experimentálnej, tak aj u kontrolnej skupiny.  

Namerané parametre som slovne popísala a zaznamenala do tabuliek a grafov. 

Experimentálna skupina 

Telesná hmotnosť 

Priemerný prírastok na hmotnosti medzi 1 a 2 meraním bol 7,9 kg. Najmenší 

prírastok t.j. medzi meraním na začiatku a na konci tehotenstva bol 7,0 kg. Najvyšší 

prírastok bol 10 kg. 

Obvod brucha 

Na začiatku merania v tehotenstve bol priemerný obvod brucha 75,6 cm. 

Najmenší obvod brucha 69,0 cm a najväčší obvod 86,0 cm. Na konci merania 

v tehotenstve bol priemerný obvod brucha 97,8 cm. Priemerný prírastok na obvode 

brucha medzi 1 a 2 meraním bol 22,2 cm. 

Krčná (cervikálna) lordóza 

Na začiatku merania v tehotenstve bola priemerná C – lordóza 40,4 mm. 

Najniţšia C – loródza 36,0 mm a najvyššia C - lordóza 46,0 mm. 

Na konci merania v tehotenstve bola priemerná C – lordóza 41,5 mm. Najniţšia 

C – loródza 37,5 mm a najvyššia C – lordóza 46,5 mm. Priemerné zvýšenie C – lordózy 
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medzi 1 a 2 meraním bolo 1,1 mm. U jednej mamičky došlo k zmenšeniu C – lordózy 

o 0,5 cm. 

Drieková (lumbálna) lordóza  

Na začiatku merania v tehotenstve bola priemerná L– lordóza 43,0 mm. 

Najniţšia L – loródza 40,0 mm a najvyššia L – lordóza 48,0 mm. 

Na konci merania v tehotenstve bola priemerná L – lordóza 45,2 mm. Najniţšia 

L – loródza 42,0 mm a najvyššia L – lordóza 50,0 mm. Priemerné zvýšenie L – lordózy 

medzi 1 a 2 meraním bolo 2,2 mm. 

Sklon panvy 

Na začiatku merania v tehotenstve bol priemerný sklon panvy 46  . Najniţší sklon 

panvy 40   a najvyšší sklon panvy 50  . 

Na konci merania v tehotenstve bol priemerný sklon panvy 43,6  . Najniţší sklon 

panvy 38   a najvyšší sklon panvy 47  . 

Na konci merania v tehotenstve sa sklon vzhľadom k vertikále zníţil. Priemerný 

úbytok sklonu panvy medzi 1 a 2 meraním činil -2,4 . Najmenší úbytok činil 2   

a najvyšší 3  . 

 

Získané hodnoty experimentálnej skupiny tehotných matiek pri 1 a 2 meraní sú 

zaznamenané v tabuľke č.1, č.2. Prírastky a úbytky meraných parametrov zasa v grafe 

č.1, č.2, č.3,  
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Tabuľka č.1 Namerané hodnoty experimentálnej skupiny tehotných matiek na začiatku II. 

trimestra tehotenstva 

VSTUPNÉ 
PARAMETRE 

M 
Č.1 

M 
Č.2 

M 
Č.3 

M 
Č.4 

M 
Č.5 

PRIEMER 

výška                (cm) 164 164,5 165 168 176 167,5 

hmotnosť         (kg) 54 66 64 65 75 64,8 

obvod brucha (cm) 69 78 70 75 86 75,6 

C – lordóza    (mm) 36 40 38 42 46 40,4 

L – lordóza    (mm) 40 43 40 44 48 43 

sklon panvy        (°) 40 50 44 47 49 46 

 

M – matka 

C – krčná lordóza 

L – drieková lordóza 

 

 

 

 

Tabuľka č.2. Namerané hodnoty experimentálnej skupiny tehotných matiek na konci II. trimestra 

tehotenstva 

VÝSTUPNÉ 
PARAMETRE 

M 
Č.1 

M 
Č.2 

M 
Č.3 

M 
Č.4 

M 
Č.5 

PRIEMER 

hmotnosť          (kg) 64 73 71,5 73 82 72,7 

obvod brucha  (cm) 91 100 95 97 106 97,8 

C - lordóza      (mm) 37,5 41,2 39,5 43,5 45,5 41,5 

L - lordóza      (mm) 43 45 42 46 50 45,2 

sklon panvy         (°) 38 47 42 45 46 43,6 

 

M – matka 

C – krčná lordóza 

L – drieková lordóza 
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Prírastky a úbytky meraných parametrov pri vstupnom a výstupnom meraní v grafickej podobe 

u experimentálnej skupiny tehotných matiek 

 

 

Graf č. 1 Priemerné prírastky a úbytky meraných parametrov experimentálnej skupiny za výskumné 

obdobie. 

 

 

 

 

Graf č. 2 Cervikálna lordóza: Mč.1, Mč.2, Mč.3, Mč.4, Mč.5 – vstupné a výstupné meranie. 
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Graf č. 3 Lumbálna lordóza: Mč.1, Mč.2, Mč.3, Mč.4, Mč.5 – vstupné a výstupné meranie. 

 

 

 

 

Graf č. 4 Sklon panvy: Mč.1, Mč.2, Mč.3, Mč.4, Mč.5 – vstupné a výstupné meranie. 
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Kontrolná skupina  

Telesná hmotnosť 

Priemerný prírastok na hmotnosti medzi 1 a 2 meraním bol 8,7 kg. Najmenší 

prírastok t.j. medzi meraním na začiatku a na konci tehotenstva bol 8,0 kg. Najvyšší 

prírastok bol 11 kg. 

Obvod brucha 

Na začiatku merania v tehotenstve bol priemerný obvod brucha 73,4 cm. 

Najmenší obvod brucha 70,0 cm a najväčší obvod 78,0 cm. Na konci merania 

v tehotenstve bol priemerný obvod brucha 95,6 cm. Priemerný prírastok na obvode 

brucha medzi 1 a 2 meraním bol 22,2 cm. 

 Krčná (cervikálna) lordóza 

Na začiatku merania v tehotenstve bola priemerná C – lordóza 39,0 mm. 

Najniţšia C – loródza 36,0 mm a najvyššia C - lordóza 45,0 mm. 

Na konci merania v tehotenstve bola priemerná C – lordóza 42,0 mm. Najniţšia 

C – loródza 38,0 mm a najvyššia C – lordóza 48,5 mm. Priemerné zvýšenie C – lordózy 

medzi 1 a 2 meraním bolo 3,0 mm.  

Drieková (lumbálna) lordóza  

Na začiatku merania v tehotenstve bola priemerná L– lordóza 44,4 mm. 

Najniţšia L – loródza 41,0 mm a najvyššia L – lordóza 48,0 mm. 

Na konci merania v tehotenstve bola priemerná L – lordóza 48,9 mm. Najniţšia 

L – loródza 45,0 mm a najvyššia L – lordóza 53,0 mm. Priemerné zvýšenie L – lordózy 

medzi 1 a 2 meraním bolo 4,5 mm. 

Sklon panvy 

Na začiatku merania v tehotenstve bol priemerný sklon panvy 48 . Najniţší sklon 

panvy 45  a najvyšší sklon panvy 51 . 

Na konci merania v tehotenstve bol priemerný sklon panvy 44,9 . Najniţší sklon 

panvy 43  a najvyšší sklon panvy 48 . 

Na konci merania v tehotenstve sa sklon vzhľadom k vertikále zníţil. Priemerný 

úbytok sklonu panvy medzi 1 a 2 meraním činil 3,1 .  
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Získané hodnoty kontrolnej skupiny tehotných matiek pri 1 a 2 meraní sú 

zaznamenané v tabuľke č.3, č.4. Prírastky a úbytky meraných parametrov zasa v grafe 

č.5, č.6, č.7, č.8. 

 

 

Tabuľka č. 3 Namerané hodnoty kontrolnej skupiny tehotných matiek na začiatku II. trimestra 

tehotenstva  

VSTUPNÉ 
PARAMETRE 

M 
Č.6 

M 
Č.7 

M 
Č.8 

M 
Č.9 

M 
Č.10 

PRIEMER 

výška                 (cm) 164 164 166 168 172 166,8 

hmotnosť          (kg) 56 54 62 65 75 62,4 

obvod brucha  (cm) 70 70 74 75 78 73,4 

C – lordóza     (mm) 36 36 38 40 45 39 

L – lordóza     (mm) 43 41 46 44 48 44,4 

sklon panvy         (°) 46 45 48 50 51 48 

 

M – matka 

C – krčná lordóza 

L – drieková lordóza 

 

 

 

Tabuľka č. 4 Namerané hodnoty kontrolnej skupiny tehotných matiek na konci II. trimestra 

tehotenstva  

VÝSTUPNÉ 
PARAMETRE 

M 
Č.6 

M 
Č.7 

M 
Č.8 

M 
Č.9 

M 
Č.10 

PRIEMER 

hmotnosť          (kg) 64 62 70,5 76 83 71,1 

obvod brucha (cm) 93 88 94 98 105 95,6 

C - lordóza      (mm) 38,5 38 41,5 43,5 48,5 42,0 

L - lordóza      (mm) 48 45 49,5 49 53 48,9 

sklon panvy         (°) 43 43 45,5 45 48 44,9 

 

M – matka 

C – krčná lordóza 

L – drieková lordóza 
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Prírastky a úbytky meraných parametrov pri vstupnom a výstupnom meraní v grafickej podobe 

u kontrólnej skupiny tehotných matiek 

 

 

Graf č. 5 Priemerné prírastky a úbytky meraných parametrov kontrolnej skupiny za výskumné obdobie 

 

 

 

 

Graf č. 6 Cervikálna lordóza: Mč.6, Mč.7, Mč.8, Mč.9, Mč.10 – vstupné a výstupné meranie 
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Graf č. 7 Lumbálna lordóza: Mč.6, Mč.7, Mč.8, Mč.9, Mč.10 – vstupné a výstupné meranie 

 

 

 

 

Graf č. 8 Sklon panvy: Mč.6, Mč.7, Mč.8, Mč.9, Mč.10 – vstupné a výstupné meranie 
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6 DISKUSIA 

Výskum som prevádzala so skupinkou desiatich tehotných ţien – prvorodičiek, 

v priebehu dvoch mesiacov, počas II. trimestra tehotenstva. Najväčší počet z 56 

oslovených, tvorili mamičky vo veku medzi 20 -30 rokom ţivota, kedy si myslím, ţe je 

ţenské telo v najlepšom štádiu zvládnuť záťaţ ako tehotenstvo a podľa skúseností 

z rozhovorov s tehotnými matkami, povaţujú graviditu v tomto veku aj za 

najvhodnejšie obdobie, kedy moţno priviesť na svet dieťatko prirodzenou cestou. 

 Za najviac preferovanú pohybovú aktivitu mamičkami podľa výsledkov 

z prihlasovacích otázok bolo plávanie, cvičenie vo vode a prechádzky. Predpokladám, 

ţe sú to jedny z najpríjemnejších prostriedkov relaxácie a najúčinnejších spôsobov 

cvičenia v tehotenstve. Murkoffová (2007) uvádza, ţe vďaka nadnášaniu vody mamička 

nemusí prekonávať gravitáciu (skutočné plus, keď rastie bruško), takţe sa môţe cvičiť 

usilovnejšie a dlhšie pri menšej námahe, nadľahčovanie je príjemné hlavne vo vyššom 

štádiu tehotenstva. Cvičenie vo vode je tieţ menšou záťaţou pre kĺby a kostrový aparát, 

takţe nie je pravdepodobné, ţe by došlo k zraneniu. Spevňujú sa chrbtové svaly 

a napomáhajú správnemu drţaniu tela, čo je najlepšou prevenciou bolesti chrbta. Keďţe 

je cvičenie vo vode také bezpečné, môţe sa v ňom pokračovať za predpokladu, ţe nie sú 

prítomné ţiadne komplikácie aţ do pôrodu. 

Skupinové cvičenie zamerané prevaţne na vyrovnávacie cviky sa uskutočňovalo 

v telocvični Strednej Zdravotníckej školy, kam prichádzali tehotné mamičky pravidelne 

dva krát do týţdňa. Za celé obdobie sa nestalo, ţe by niektorá s mamičiek neprišla. 

Návštevnosť bola teda 100% a v značnej miere k tomu určite prispelo odbúranie bariéry 

s dochádzaním, keďţe mamičky bývali v meste. 

 Pred začatím cvičenia som mala obavu s pravidelnej účasti, nakoľko som 

nemala predstavu, či cvičenie mamičky zaujme. Opak bol pravdou a hodinami 

nadchnuté mladé prvorodičky so zmyslom k aktívnemu ţivotnému štýlu prichádzali 

veľmi rady. Cvičenie bolo sprevádzané pomalou relaxačnou hudbou.  

Súčasťou cvičení boli aj diskusné posedenia, na ktorých sa zúčastnil lekár – 

gynekológ, pôrodná asistentka a výţivový asistent. Napriek tomu sa naskytá otázka: má 

ošetrujúci lekár (ošetrujúca sestra) dostatok času vyhradeného pre kaţdú tehotnú ţenu? 

Je im (aj napriek tomu, ţe v súčasnosti je široký výber náučnej literatúry, média, kde si 
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môţu tehotné ţeny danú problematiku naštudovať) venovaná dostatočná individuálna 

pozornosť?  

Myslím si, ţe kaţdá tehotná mamička by mala práve z úst odborníka poznať 

všetky negatívne vplyvy, ktoré ju počas tehotenstva môţu ovplyvniť. Riešením by 

mohlo byť práve samotné vedenie kurzov pohybovej aktivity, kde by získali mnohé 

mamičky nielen somatickú ale aj psychickú podporu a harmóniu pri stretnutí 

a komunikácii nielen s odborníkmi, ale aj samotnými tehotnými vzájomne. Osobná 

komunikácia o týchto záleţitostiach medzi tehotnou ţenou a ošetrujúcim lekárom 

(ošetrujúcou sestrou) je určite veľmi dôleţitá a potrebná. Určite je oveľa dôleţitejšie 

a účinnejšie venovať sa viac prevencii a profylaxii, ako očakávať riziko vzniku 

ochorenia.  

V práci som vychádzala z predpokladu, ţe fyziologická gravidita, tak ako sa 

uvádza v odbornej literatúre predstavuje pre organizmus zvýšenú záťaţ, nakoľko 

vyvoláva určité somatické zmeny, ktoré ovplyvňujú okrem iného aj postavenie panvy 

a zakrivenie chrbtice. Vychádzala som z anamnestických údajov, ţe všetky ţeny sú 

zdravé, bez prekonaných závaţnejších ochorení a operácii, ktoré by výskum mohli 

skomplikovať. Bolo ťaţké charakterizovať správne drţanie tela, lebo ţeny sa 

typologicky líšili. Venovali sa rôznym druhom športu, mali rôzne zamestnania, prípade 

nešportovali vôbec, teda rôznych telesných typov, ktoré ako literatúra uvádza 

(Kovalčíková, 1990) majú rôzne zakrivenie chrbtice.  

Veľmi pozitívne hodnotím, ţe pre cviky naučené na hodine si mamičky našli čas 

a odhodlanie aj doma, aj keď cvičenie v domácom prostredí nie je kontrolovateľné. 

 Vzhľadom k statickým a dynamickým zvláštnostiam ţenského organizmu, sa 

u veľkej časti populácie a hlavne tieţ u mladých ţien, nachádza zvýšená či zníţená 

svalová dysbalancia a chybné pohybové stereotypy. Ku kaţdej cvičiacej tehotnej 

mamičke som pristupovala spočiatku individuálne. Predpokladala som, ţe pri správnej 

funkcii nervovosvalového aparátu pri vykonávaní určitých pohybových návykov bude 

organizmus ţeny schopný kompenzácie určitých zmien, ktoré v tehotenstve nastávajú. 

Sledovala som na skupinke desiatych tehotných ţien počas obdobia II. trimestra 

tehotenstva zakrivenie chrbtice v sagitálnej rovine a postavenie panvy, ktoré má pre 

drţanie tela kľúčový význam (Lewit, 1990; Véle, 2006). 
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 Meranie som rozšírila o hodnoty telesnej hmotnosti a obvodu brucha. Zmeny 

v obvode brucha a hmotnosti odpovedajú hodnotám nachádzajúcich sa v literatúre 

(Kovalčíková, 1990; Mackŧ, 1998; Thierfelderová, 2005).  

Zakrivenie v chrbtici a zmeny v cervikálnej a lumbálnej lordóze na konci 

experimentu u cvičiacich mamičiek boli veľmi malé. U jednej klientky sa dokonca 

oproti vstupným hodnotám nepatrne zlepšila, čo pripisujem k čiastočnému spevneniu 

svalového korzetu a vyuţívaniu vhodných pohybových stereotypov, ktoré pomáhajú 

zmeny kompenzovať. Taktieţ hodnoty sklonu panvy sa menili len minimálne a to 

v priemere o 2,4   . V súbore necvičiacich matiek som zaznamenala výraznejšie odchýlky 

v zakrivení ako v krčnej, tak i driekovej lordóze. K zníţeniu sklonu panvy vzhľadom 

k vertikále bolo tieţ väčšie, maximálne však do 3 . Aj keď rozdiely v zakrivení chrbtice 

v sagitálnej rovine pozorované v krčnej a driekovej chrbtici ako aj sklon panvy sa za 

sledované obdobie zmenili u oboch skupín experimentálnej i kontrólnej, pripisujem to 

ako následok kompenzačných zmien, ktoré v tehotenstve nastávajú a prejavujú sa 

v drţaní tela. S narastajúcou hmotnosťou u cvičiacich mamičiek v priemere o 7,5 kg za 

sledované obdobie a u necvičiacich o 8,7 kg sa mamičkám samozrejme zväčšovalo aj 

brucho. Prírastky na obvode u oboch experimentálnych skupín boli v priemere o 22 cm.  

Kovalčíková(1990) uvádza vyššie hodnoty zmien a to ako pri cervikálnej 

a lumbálnej lordóze, tak aj pri sklone panve v porovnaní s mojimi experimentálnymi 

skupinami. Rozdielne výsledky môţu byť spôsobené inou testovacou skupinou ľudí, 

metódou merania či inými vplyvmi. Kovalčíková pracuje s veľkým súborom ţien, ktoré 

rozdelila do 3 podskupiny (A – športovkyne, B – ţeny psychosomaticky pripravené 

k pôrodu, C – nešportovkyne).  

Výsledky, ktoré uvádzam sú rozdelené na dve podskupiny (A – ţeny 

psychosomaticky pripravené k pôrodu a B – nešportovkyne). Porovnanie priemerných 

výsledkov je v grafe č.1 a č.5. Aj cez rozdielnosť výsledkov je značná rovnaká 

tendencia zmien v zakrivení chrbtice C a L časti, rovnako ako v sklone panve. 

U podskupiny A vplyvom pohybovej aktivity nie sú tieto zmeny tak veľké ako 

u podskupiny B.  

Domnievam sa, ţe dobrých výsledkov bolo dosiahnutých hlavne kvôli vhodnej 

činnosti dýchacieho, chrbtového svalstva a cvičeniu na fitloptách, ktoré svojou labilnou 

plochou umoţňujú balančné cvičenia. Tie podnecujú k aktivácii posturálne svaly 
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a senzomotorickou stimuláciou moţno reflexnou cestou automaticky potrebné svaly 

aktivovať. Cvičiace tehotné mamičky pri anamnestickom rozhovore potvrdili, ţe sa cítia 

veľmi dobre. Netrpeli výraznými bolesťami chrbta, bolesťami a opuchmi nôh, 

nevoľnosťou, nespavosťou či psychickou podráţdenosťou. Necvičiace mamičky si 

sťaţovali na výraznejšie bolesti v hrudnej a driekovej chrbtici, zvýšenú únavnosť nôh 

a psychickú podráţdenosť. Pri zisťovaní výstupných hodnôt meraním, kedy sa mali 

moţnosť opäť obe skupiny stretnúť a necvičiace mamičky boli cvičiacimi zároveň 

motivované a tieţ povzbudzované k cvičeniu. Zo spoločného rozhovoru bolo vidieť 

spokojnosť z účasti na cvičení. Mamičky s experimentálnej skupiny sa snaţili 

povzbudiť necvičiace matky k cvičeniu, rozprávali im o vlastných pocitoch lepšieho 

drţania tela a predovšetkým o psychickej pohode, ktorú si cvičením a samotnými 

stretnutiami v skupine navodzovali. 

Skupinová forma vytvorila vyššiu vzájomnú podporu k cvičeniu neţ 

individuálne formy cvičenia. Úroveň a intenzita vzájomných vzťahov, ktoré tehotné 

ţeny v skupinovom cvičení vnímali medzi sebou navzájom – teda, ţe sa cítili 

integrovanou súčasťou celku – významne ovplyvnilo celkovú adherenciu. Myslím, ţe 

takto koncipované cvičebné programy by zvýšili mieru účasti na cvičení v skupinkách. 

Cvičenie a preukázaná adherencia k pravidelnej pohybovej aktivite sú zdrojom 

vyuţiteľným pre pozitívny coping, umoţňujúci adaptáciu na záťaţ, ktorou je i samotné 

tehotenstvo. Tak by sa prispelo k ţivotnej spokojnosti, eliminácii stresu, zachovala by 

sa emocionálna rovnováha, sociálna interakcia - pohoda, zábava a radosť pri cvičení.  

Z celkového výskumu vyplýva, ţe som dosiahla stanovený cieľ výskumu. Aj 

keď nedošlo k veľmi výrazným rozdielom v zakrivení krčnej, driekovej lordózy 

a sklonu panvy u experimentálnej skupiny oproti skupine kontrolnej, predsa len väčšie 

rozdiely som zaznamenala vo výstupných hodnotách u kontrolnej skupiny. Z toho 

moţno záverom povedať, ţe stanovené hypotézy sa potvrdili. Záverom by som 

poukázala na motiváciu ţien k vypestovaniu návyku na telesné cvičenie tak, aby prispeli 

k zlepšeniu drţania tela a tieţ na samotné vedenie kurzov pohybovej aktivity pre budúce 

matky. Keďţe tehotné mamičky samy prejavili záujem o tieto kurzy, mali by sa stať 

samozrejmosťou pre všetky, ktoré prejavia záujem a ich zdravotný stav im to umoţní. 
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7 ZÁVER 

Zmyslom práce bolo priniesť súhrn informácii, ktoré sa vzťahujú k problematike 

cvičenia ţien v priebehu tehotenstva a prevaţne v drţaní tela. 

Cieľom praktickej časti bolo ukázať, ako je moţné vhodne zvolenou 

a systematicky riadenou pohybovou aktivitou ovplyvniť posturálnu funkciu ţien 

v období gravidity. Na základe vyšetrenia prevedeného na začiatku a konci v II. 

trimestri tehotenstva na vzorke desiatich ţien sa potvrdili moje hypotézy. 

Prevádzaným cvičením došlo k čiastočnému spevneniu svalového korzetu a k 

nácviku vhodných pohybových stereotypov. Toto sa prejavilo tým, ţe hodnoty 

zakrivenia chrbtice v sagitálnej rovine a sklonu panvy sa u cvičiacich mamičiek menili 

len minimálne, i napriek tomu, ţe súbor meraní nie je rozsiahly a bolo by vhodné ich 

predĺţiť aţ do pôrodu. 

Záverom moţno povedať, ţe pohybová aktivita vedená k porozumeniu 

správnych pohybových stereotypov je dôleţitou súčasťou psychosomatickej prípravy na 

pôrod. Pôsobí ako prevencia výrazných zmien v statike a dynamike chrbtice, ktoré 

môţu následne viesť k vertebrogénnym ťaţkostiam. Cvičenie pozitívne vplývalo i na 

samotnú psychiku ţien, ovplyvňujúcu spokojnosť ţeny, čo sa v konečnom dôsledku 

prenieslo aj do spokojnosti v oblasti rodinného ţivota. 

Skupinové cvičenie sa stalo pre ţeny miestom stretávania, vymieňania názorov 

a záţitkov. Moţno povedať, ţe účasť na pravidelnej pohybovej aktivite slúţi 

k rozšíreniu siete sociálnej opory. Dúfam, ţe i v budúcnosti si cvičenie nájde ohlas 

medzi mamičkami, získa si ich priazeň a bude dostupné a stane sa beţnou súčasťou 

kaţdej zdravej tehotnej ţeny, ktorá oň prejaví záujem. 
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