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Abstrakt 

V průběhu těhotenství dochází k mnoha změnám v organismu matky, které se navzájem 

ovlivňují. Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o těchto významných změnách. Zaměřuje 

se na změny mechaniky a motoriky dýchání, na moţnosti jejich ovlivnění a na adaptaci 

dýchání během fyziologického těhotenství. Jedna kapitola je zaměřena na psychosomatickou 

stránku těhotenství v korelaci se změnami orgánových soustav a růstem plodu. Hlavní část je 

věnována výčtu moţností fyzioterapeutické intervence příznivě působící na motoriku dýchání 

v těhotenství. Cílem fyzioterapie ţeny v těhotenství je ovlivnit dechové pohyby v rámci 

přechodných odchylek posturálních funkcí, vázaných na graviditu a připravit těhotnou ţenu 

na porod, kde má dýchání významný vliv. V závěru práce jsou sepsány doporučené pohybové 

aktivity a zásady, které je nutné během těhotenství dodrţovat. Součástí je kazuistika těhotné 

pacientky. 
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Abstract 

During pregnancy there are many changes in the mother organism that influence each 

other. This bachelor’s thesis summarizes the information about these significant changes. The 

thesis is focused on breathing mechanics and breathing patterns changes and considers ways 

how to influence and adapt breathing during physiologic pregnancy. One chapter points to 

psychosomatics of pregnant woman associated with the changes of organ systems and growth 

of foetus. The main part discusses possibilities of physiotherapeutic intervention which 

impact breathing patterns in pregnancy. The aim of physiotherapy in pregnancy is to effect 

breathing patterns within temporary postural deviations in gravidity and prepare the pregnant 

woman for delivery. Breathing has important role in delivery. In conclusion of the work there 

are written recomended sport activities and the principles which are advisable to be followed 

in pregnancy. The thesis is supplemented with a casuistry of pregnant patient. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AA  alergologická anamnéza 

ACOG  American College of Obstetricians and Gynekologists 

ACSM  American College of Sports Medicine 

ACTH  adrenokortikotropní hormon 

ADH  antidiuretický hormon 

C  krční obratel/krční (myšleno o páteři) 

CO2  oxid uhličitý 

DNS  dynamická neuromuskulární stabilizace 

ERV  expirační rezervní objem 

FRC  funkční rezervní objem 

FA  farmakologická anamnéza 

FEV1  jednosekundová vitální kapacita 

FSH  folikulostimulační hormon 

FVC  usilovná vitální kapacita 

GA  gynekologická anamnéza 

hCG  humánní choriový gonadotropin 

IC  inspirační kapacita 

KI  kontraindikace 

kcal/den kilokalorie na den 

L  bederní obratel/bederní (myšleno o páteři) 

LDK  levá dolní končetina 

LH  luteinizační hormon 

m./mm. sval (musculus)/svaly (musculi) 

m. SCM sval sternocleidomastoideus 

mmHg  milimetry rtuťového sloupce 

MEF  maximální výdechová rychlost (maximal expiratory flow) 

NO  nynější onemocnění 

OA  osobní anamnéza 

PaCO2  parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi 

PaO2  parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 

PA  pohybová aktivita 

PEF  vrcholová výdechová rychlost (peak expiratory flow) 

PDK  pravá dolní končetina 
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1 ÚVOD 

Těhotenství je velmi specifický stav, který má ve zdravotnictví unikátní postavení. Nejedná se 

o patologický stav, ale stav, který je po dobu 9 měsíců průběţně provázen fyziologickými změnami, 

a právě proto vyţaduje vysokou pozornost mnoha zdravotníků a to v celém průběhu těhotenství. 

Období je význačné velmi rychle progredujícími změnami v ţenském organismu, které kaţdá ţena 

toleruje velmi individuálně. Postihuje fyzické, psychické i sociální sloţky ţivota budoucí matky, 

a proto je potřeba se během těhotenství zaměřit na tyto všechny tři sloţky v kontextu vzájemných 

integrálních reakcí.  

Dle Lewita (1996, s. 28) „dýchání je vegetativní funkce, kterou můţeme přímo ovlivnit 

pohybovou soustavu podle naší vůle, co do rytmu i objemu“. Mojí hypotézou bylo, ţe právě 

správné dýchání a efektivní práce s dechem v kombinaci s posturálním, pohybovým 

a psychologickým aspektem, dokáţe zahrnout jiţ zmíněné tři sloţky. Avšak důleţité je uvědomit si 

všechny funkční změny, které dechový stereotyp u těhotných ţen ovlivňují a jak se i díky nim 

motorika dýchání mění. 

Proto jsem si vybrala téma bakalářské práce „Funkční změny motoriky dýchání v těhotenství 

a jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie“, kde jsem se pokusila tuto problematiku shrnout. Práce 

obsahuje poznatky z fyziologie motoriky dýchání a fyziologických změn v těhotenství, které 

motoriku dýchání ovlivňují. V hlavní části se zabývá moţnostmi, jak v těhotenství pracovat 

s dechovými pohyby a tím je příznivě ovlivnit. Mnoho z popsaných technik v této práci mohou 

vyuţít i ţeny, jejichţ těhotenství je rizikové a pohybovat se smějí jen omezeně.  

V práci zmiňuji důleţitou roli pohybové aerobní aktivity, která má komplexní příznivý vliv na 

fyzickou i psychickou stránku ţeny. Pozitivní účinky jsou dokázány zvláště ve zlepšení funkcí 

respiračního a kardiovaskulárního systému. 
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2 CÍLE 

 Shrnout dostupné informace a poznatky o funkčních změnách v těhotenství, které mohou 

ovlivňovat motoriku dýchání. 

 Popsat fyziologii motoriky dýchání a funkční změny motoriky dýchání u ţen v těhotenství. 

 Popsat moţnosti fyzioterapeutických prostředků a pohybových aktivit pro příznivé ovlivnění 

motoriky, mechaniky dýchání a zmírnění obtíţí spojených s těhotenstvím a navrhnout uplatnění 

těchto prostředků v novém, ale běţném ţivotě nastávající maminky. 

 Zpracovat kazuistiku těhotné ţeny. 

  



  Bakalářská práce    Funkční změny motoriky dýchání u ţen v těhotenství a jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie 

 

13 

3 FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 

Těhotenství je většinou ţen vnímáno jako krásné období spojené s očekáváním příchodu 

dítěte. Avšak toto období je zároveň spojené se změnami téměř všech orgánových systémů 

mateřského organismu, s kterými zvláště prvorodičky mnohdy nepočítají. 

Veškeré změny fyziologické, anatomické i biochemické vznikají jako následek adaptace 

organismu ţeny na nároky vyvíjejícího se plodu a zároveň zabránění poškození mateřského 

organismu v těhotenství, porodu i následném šestinedělí. Tyto změny nezpůsobují závaţné či 

ohroţující obtíţe zdravým ţenám, ale určité faktory mohou ovlivnit schopnost organismu na jejich 

adaptaci (např. věk či mnohočetné těhotenství). Většina změn organismu vyvolané těhotenstvím 

jsou reverzibilní a po porodu či ukončení laktace se opět vracejí na původní úroveň (Carlin, 

Alfirevic, 2008, s. 801-803; Pařízek, 2012, s. 21). 

3.1 Přehled vybraných významných fyziologických změn v těhotenství  

3.1.1 Somatické změny 

Tělesná hmotnost se zvyšuje převáţně důsledkem růstu dělohy, placenty a plodu, zvětšením 

objemu prsů, krve a extravaskulární extracelulární tekutiny. V průměru ţeny přibírají 11-15 kg 

v celé délce těhotenství. V prvních třech měsících je to 1-2 kg, ve druhém a třetím trimestru po 

5 kg. V pozdní fázi těhotenství ţena zadrţuje cca 6,5 l tekutiny (Ireland, Ott, 2000, s. 169-171; 

Pařízek, 2012, s. 30). 

3.1.2 Změny reprodukčního systému 

Hmotnost dělohy se u těhotných ţen zvětšuje z cca 70 g na 1100 g a obsah dutiny děloţní 

stoupá z méně neţ 10 ml na více neţ 5 litrů. Rovněţ je změněna distribuce krve, aby dělohou 

protékalo 5krát více krve z minutového srdečního výdeje neţ za normálního stavu. Postupujícím 

těhotenstvím se děloha rozpíná, vystupuje z pánve a umisťuje se spíše do pravé poloviny dutiny 

břišní s rotací doprava. Tato poloha dělohy je důsledkem uloţení rektosigmoidea v levé polovině 

pánve. Zvětšováním dělohy jsou orgány břišní dutiny stlačovány a přesunovány. Bránice je 

elevována a srdce vytlačováno kraniálně a doleva s posunem podélné osy srdeční horizontálně. 

V těhotenství nedochází k maturaci folikulů a díky tomu nenastává ovulace. Po oplodnění 

vzniká v kůře vaječníku corpus luteum graviditatis (ţluté tělísko), které produkuje estrogeny 

a zejména progesteron. Po 8. týdnu těhotenství je progesteron tvořen hlavně v placentě. Další 

významný hormon, který produkuje ţluté tělísko i placenta, je relaxin. Jeho tvorba probíhá beze 
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změn po dobu celého těhotenství. Vliv relaxinu se manifestuje na obsahu tkáňové vody v symfýze, 

na sníţení obsahu kolagenu v bradavkách, vagině, hrdle děloţním a prsní ţláze a na stimulaci 

proliferace poševního a intracervikálního epitelu. Také ovlivňuje vazivový aparát, rozvolňuje 

ligamenta pánevního pletence a páteře (Beckmann et al., 2006, s. 52-53; Čech et al., 2006, 

s. 46-47). 

Mléčná ţláza se mění ve velmi raném těhotenství, změny se projevují napětím v prsou a 

citlivostí bradavek. Zvýšené hladiny progesteronu a estrogenů způsobují hypertrofii alveolů mléčné 

ţlázy. Objem prsou se zvětšuje a ze ţlázového tělesa se stává medulární (Roztočil, 2008, s. 99-100) 

3.1.3 Změny endokrinního systému 

Vedle pohlavních orgánů na těhotenství reagují i ostatní endokrinní ţlázy. Štítná ţláza se 

zvětšuje a zvyšuje svou funkci vychytávání jódu, neboť v těhotenství je zásoba jódu sniţována 

zvýšenou renální clearance jódu a následnou exkrecí do moči. Přední lalok hypofýzy se 2-3krát 

zvětšuje kvůli zvýšené produkci prolaktinu, jehoţ hladina je v těhotenství významně zvýšená. 

Hladiny gonadotropinů (FSH, LH) naopak klesají v důsledku zvýšené hladiny estrogenů 

produkovaných placentou. V nadledvinách stoupá produkce ACTH i kortizolu.  

Zvýšená produkce a sekrece některých hormonů, zvláště placentárních, způsobuje 

hyperglykémii, hyperinzulinémii, hypertriglyceridémii a sníţenou odpověď na inzulin. Proto se 

těhotenství můţe označit za stav potenciálně diabetogenní. Hladina glukózy je u těhotných obvykle 

sníţena nalačno a po jídle zvýšena prodlouţenou dobu. Jednou z příčin sníţené hladiny glukózy 

nalačno v těhotenství je její transport do fetoplacentární jednotky.  

Dále je v těhotenském organismu zadrţováno více vody. Mezi příčiny tohoto jevu patří změna 

osmotického prahu pro ţízeň, zvýšení sekrece ADH, částečná okluze dolní duté ţíly (způsobená 

zvětšující se dělohou) a otoky dolních končetin. Tvorba edémů je také podpořena sníţeným 

intersticiálním koloidně osmotickým tlakem (Beckmann et al., 2006, s. 58-59). 

3.1.4 Změny trávicího systému 

Během těhotenství jsou zvýšeny poţadavky na výţivu, neboť část energie obdrţené stravou 

předává matka vyvíjejícímu se plodu. Následkem je zvýšená chuť k jídlu a i příjem potravy je větší. 

Avšak jedním z prvotních příznaků těhotenství je nauzea, zvracení a ranní nevolnosti, jeţ se 

objevují mezi 4. a 8. týdnem těhotenství a často přetrvávají aţ do poloviny druhého trimestru 

těhotenství (Beckmann et al., 2006, s. 52-53). 

Dle studie Lacasse et al. (2009) trpí nevolnostmi a zvracením cca 80 % těhotných během 

prvního trimestru a v druhém trimestru pouze 40% těhotných ţen. Závaţnější forma zvracení se 
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nazývá „hyperemesis gravidarum“ a postihuje 0,5-3 % těhotných ţen.  

Příčina zatím není zcela objasněna, ale mezi moţné důvody se řadí zvýšená hladina 

progesteronu a hCG (humánní choriový gonadotropin), psychika ţeny, genetická predispozice, 

sníţený tonus hladkého svalstva ţaludku aj. V dutině ústní se zvyšuje produkce slin a kazivost zubů. 

Vliv progesteronu na hladkou svalovinu a zvýšený intragastrický tlak způsobují u některých ţen 

gastroezofageální reflux a pálení ţáhy. Taktéţ je v těhotenství sníţena motilita střev kvůli zvýšené 

hladině progesteronu. Ten působí na sníţení tvorby motilinu, který stimuluje tonus hladkého 

svalstva ţaludku a střev. Celková doba potřebná k průchodu potravy trávicím traktem je 

prodlouţena a tím je podpořeno zvýšené vstřebávání vody a vznik zácpy. Také vyprazdňování 

ţlučníku je zpomaleno sníţeným tonusem hladkého svalstva jeho stěn a ţluč je více vazká 

(Beckmann et al., 2006, s. 52-53; Carlin, Alfirevic, 2008). 

3.1.5 Změny kůže  

Na kůţi se u těhotných ţen mohou vyskytnout striae gravidarum růţově nebo purpurově 

zabarvené v lokalitách jako jsou stehna, prsa či hypogastrium. Vznikají z důvodu zvýšení napětí 

kůţe. Dále se objevují hyperpigmentace zapříčiněné zvýšenou tvorbou estrogenů a hormonů 

stimulující melanocyty. Nejčastěji postihují perineum a oblast kolem pupíku. Stupeň změny závisí 

na typu kůţe. Také tmavne linea alba ve střední čáře v podbřišku. U 50 % ţen se vyskytuje palmární 

erytém, který je důsledkem zvýšení prokrvení dlaní (Beckmann et al., 2006, s. 56-57; Roztočil 

a kol., 2008, s. 101-102; Pařízek, 2012, s. 36). 

3.1.6 Změny vylučovacího systému 

V graviditě nastávají významné funkční i strukturální změny uropoetického systému, které 

jsou nezbytné k podpoření změn kardiovaskulární fyziologie. Ledviny se zvětšují následkem 

zvýšení krevního objemu. Uretery se prodluţují, dochází k dilataci močového vývodného systému, 

ve třetím trimestru je průměrně u 80 % těhotných ţen zaznamenána těhotenská fyziologická 

hydronefróza. Glomerulární filtrace se zvyšuje na konci prvního trimestru aţ o 50 % a tento nárůst 

přetrvává téměř aţ do konce těhotenství.  

Nárůst frekvence mikce nastává v prvním a třetím trimestru jako následek tlaku těhotné 

dělohy na močový měchýř v malé pánvi. Ve druhém trimestru, kdy děloha vystupuje do břišní 

dutiny, je na přestupnou dobu normalizována (Carlin, Alfirevic, 2008; Roztočil a kol., 2008, s. 101). 
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3.1.7 Změny muskuloskeletálního systému 

Anatomické i fyziologické změny v těhotenství ovlivňují muskuloskeletální systém v klidu 

i při pohybové aktivitě. Významným faktorem je nárůst hmotnosti, který zatěţuje klouby, zejména 

kyčelní a kolenní. Mezi mechanické změny spojené s hmotností patří zvětšování prsou, dělohy 

a plodu současně se změnou postury (viz kapitola 3.2). Důsledkem těchto změn si většina těhotných 

ţen stěţuje na bolest bederní páteře. 

Dalším faktorem je rozvolňování ligament způsobené zvýšenou hladinou estrogenu 

a relaxinu. Zvýšení ligamentózní laxity můţe vést k vyššímu riziku nataţení svalu či podvrtnutí 

kotníku. Avšak zvýšená četnost úrazů nebyla u těhotných ţen zaznamenána (Wang, Apgar, 1998; 

Artal, Toole, 2003, s. 6-12; Máček, Radvanský, 2011, s. 158). 

3.2 Změny postury a těžiště v těhotenství 

Navýšení hmotnosti v těhotenství (o zmíněných 11-12 kg) je unikátní, protoţe je převáţně 

lokalizováno v trupu. Průměrné zvyšování hmotnosti dolního trupu činí 0,29 kg týdně (Jensen et al., 

1996). 

Přesto s nárůstem hmotnosti, nedostatečnou funkcí břišních svalů společně se zvětšující se 

laxicitou vazů a pohyblivostí kloubů mohou v druhém trimestru těhotenství vznikat adaptační 

posturální změny (Marnach et al., 2003). Zvýšená lumbální lordóza, zvýšená krční lordóza, 

protrakce ramenních pletenců, kolenní hyperextenze a zvýšená extenze v kotnících jsou nejčastěji 

zmiňované posturální změny v těhotenství (Opala-Berdzik et al., 2011). 

Dle Dráče a Křupky (1992) dochází k posunu těţiště těla dopředu kvůli gravidní děloze, která 

vyklenuje břišní stěnu ventrálním směrem.  

Pro zajištění rovnováhy těla se v závislosti na hmotnosti dělohy a velikosti sklonu pánve 

posouvá horní část směrem dorzálním. Tím se zvyšuje bederní lordóza, která je nejvýraznější 

ve spojení L5-S1. Současně se otvírají meziobratlové štěrbiny bederní páteře ventrálně, 

meziobratlové destičky jsou zatěţované hlavně v dorzální části. Vazivová spojení páteře jsou více 

napínána a namáhána (Paul et al., 1996). Dle studie Císařové (2006) se posunutí těţiště trupu 

dopředu kompenzuje dvěma mechanismy. Prvním mechanismem je záklon horní části trupu, 

druhým mechanismem je nárůst hmotnosti svalové a tukové tkáně na zadní části stehen a hýţdí. 

Naopak studie Opala-Berdzik et al. (2011) ukazuje významné posteriorní přemístění projekce 

těţiště v sagitální rovině v porovnání pozdní a počáteční fáze těhotenství. Rozdíl polohy těţiště těla 

činí průměrně 4 mm. Výsledky dále ukazují, ţe dva měsíce po porodu se těţiště opět vrací 

na původní místo. Stejné tvrzení zastává i Nyska et al. (1997), jehoţ studie se soustředila na měření 



  Bakalářská práce    Funkční změny motoriky dýchání u ţen v těhotenství a jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie 

 

17 

tlaku plosek nohou statického stoje ţen v pozdním těhotenství. Zaznamenal významně niţší tlak na 

přední noze a vyšší tlak na ploše paty v porovnání se skupinou netěhotných ţen. 

3.3 Změny kardiovaskulárního a hematologického systému v těhotenství 

Významné změny v čase těhotenství ovlivňují fyziologii respiračního traktu. Tyto změny 

zahrnují zvýšený objem plazmy, zvýšený srdeční výdej a sníţenou venózní rezistenci. Adaptace 

začínají brzy v těhotenství a jsou zásadní pro pokrytí zvýšené metabolické potřeby matky a dítěte 

(Roztočil a kol., 2008, s. 101-102; Hegewald, Crapo, 2011, s. 7-8). 

Rozpínáním dělohy je vytlačována bránice kraniálně, čímţ způsobuje šikmé uloţení srdce. 

Srdeční sval hypertrofuje a srdeční objem se zvyšuje cca o 12% s maximem ve třetím trimestru 

(Pařízek, 2012, s. 22). 

3.3.1 Srdeční výdej 

Srdeční výdej (součin tepového objemu a tepové frekvence) se v těhotenství zvyšuje uţ od 

5. týdne těhotenství a dosahuje aţ o 30-50 % vyšších hodnot neţ před otěhotněním. Mezi 12. a 24. 

týdnem je zvýšený srdeční výdej výsledkem navýšení tepového objemu o 20-30 %, zatímco srdeční 

frekvence se zvyšuje pomalu během těhotenství s maximální hodnotou na konci těhotenství cca 

o 20 % vyšší (aţ o 15 úderů/min více). Mezi 30. a 34. týdnem dosahuje srdeční výkon maxima, to je 

9 l/min.  

Srdeční výdej je významně závislý na poloze těhotné ţeny. V pokročilém těhotenství můţe 

srdeční výdej v poloze na zádech klesnout aţ na původní hodnoty před otěhotněním. Tento jev 

působí děloha, která stlačuje dolní dutou ţílu, čímţ sniţuje ţilní návrat a zároveň i srdeční výdej. 

Proto je od druhého trimestru poloha na zádech nedoporučována. V poloze na boku se tyto hodnoty 

nemění (Artal, Toole, 2003, s. 6-12; Carlin, Alfirevic, 2008; Hegewald, Crapo, 2011, s. 8; Pařízek, 

2012, s. 21). 

3.3.2 Krevní tlak 

Krevní tlak je dán hodnotami srdečního výdeje a periferního odporu. Během těhotenství se 

krevní tlak sniţuje současně s nárůstem periferní vazodilatace. U systolického tlaku je změna 

nepatrná, u diastolického tlaku dochází k poklesu o 5-10 mmHg během druhého trimestru. Od 

32. týdne začne periferní odpor opět pomalu stoupat aţ do termínu porodu.  

Krevní tlak je ovlivňován polohou těhotné ţeny. Měření na a. brachialis zaznamenává 

nejvyšší tlak v poloze vsedě, v poloze na zádech je niţší, nejniţší je zaznamenán v poloze na boku. 
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Rostoucí dělohou se stlačuje v. cava inferior a vv. iliacae a tím se zvyšuje tlak ve vénách dolních 

končetin, vulvy a rekta nezávisle na poloze. Toto způsobuje vznik kolaterálního paravertebrálního 

řečiště, které pomáhá průtoku krve kolem v. cava inferior.  

Přesto zvýšený tlak je častou příčinou vzniku hemeroidů a jedním z faktorů vzniku varixů 

dolních končetin (Oakley, Warnes, 2007, s. 6-8; Carlin, Alfirevic, 2008;  Pařízek, 2012, s. 22). 

3.3.3 Objem krve 

V průběhu těhotenství stoupá objem plazmy (tím i krve) v závislosti na velikosti plodu. 

Zvyšování objemu krve začíná od 6. týdne a na konci těhotenství dosahuje průměrně o 50 % většího 

objemu neţ před otěhotněním. Dle mnoha studií je ale zvýšení objemu krve vysoce individuální, 

pohybuje se mezi 20 a 100 % navýšení. Mechanismus nebyl zatím zcela objasněn, ale mezi 

ovlivňující faktory patří aldosteron, estrogen, progesteron a atriální natriuretický peptid. Estrogen 

zvyšuje hladinu reninu, působí tak na retenci sodíku a zvýšení celkového objemu vody v těle. 

Také objem erytrocytární masy je zvýšen maximálně o 40 % oproti původní hodnotě. Nárůst 

objemu plazmy je ale větší v porovnání s objemem erytrocytů, čímţ vzniká hemodiluce, která můţe 

způsobit tzv. „fyziologickou anémii těhotenství“. Tento stav umoţňuje lepší průtok krve orgány, 

jako jsou děloha, ledviny, kůţe a prsa. Zároveň slouţí pro kompenzaci ztrát krve při porodu, která 

činí 400-600 ml (Kaaja, Greer, 2005, s. 2751-2757; Oakley, Warnes, 2007, s. 6-8). 

3.4 Změny respiračního systému v průběhu těhotenství 

Respirační systém podléhá během těhotenství významným anatomickým i funkčním změnám. 

Adaptace ventilace začíná jiţ v prvních týdnech těhotenství způsobené hormonálními změnami. Na 

respirační systém však těhotenské změny nemají takový dopad jako na systém kardiovaskulární 

(Pařízek, 2012, s. 25). 

3.4.1 Změny horních cest dýchacích 

Během těhotenství se vyskytují významné změny sliznice nosohltanu a hltanu. Slizniční 

změny v horních cestách dýchacích zahrnují hyperémii (překrvení), edém, únik plazmy do 

stromatu, ţlázovou hypersekreci aj. Všechny tyto příčiny nosního zahlcení jsou nazývány 

těhotenská rýma. Klinická definice těhotenské rýmy je „nosní ucpání přítomno v průběhu 

posledních 6 či více týdnech těhotenství bez jiných znamení infekce v dýchacím traktu a bez ţádné 

alergické příčiny, mizející zcela během 2 týdnů po porodu“ (Ellegard, 2004, s. 149-159). 

Výskyt těhotenské rýmy je zaznamenán u 18-42 % těhotných. Ucpání nosu se často projevuje 
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Obrázek 1. Změny hrudní stěny a postavení bránice v těhotenství (Hegewald, Crapo, 2011, s. 3) 

brzy v prvním trimestru, vrcholí v pozdním těhotenství. Etiologie těhotenské rýmy není zcela 

objasněna, ale významnou roli zde hraje zvýšený krevní objem a hormonální faktory (estrogen).  

Těhotenská rýma, jako potenciální příčina nosní obstrukce, přispívá k chrápání 

a přerušovanému dýchání ve spánku, coţ můţe ohroţovat matku i plod (Ellegard, 2006, s. 119-135). 

3.4.2 Změny hrudní stěny 

Hrudník prochází významnými strukturálními změnami v těhotenství. Podţeberní úhel 

hrudního koše a obvod spodní hrudní stěny se zvyšují a bránice se posouvá kraniálním směrem.  

Tyto změny jsou ţádoucí k umístění rozpínající se dělohy a nárůstu hmotnosti matky. Přesto 

k nim dochází uţ předtím, neţ se začne děloha zvětšovat. Na uvolnění vazivových upevnění 

spodních ţeber působí dříve hormonální změny neţ mechanické rozpínání dělohy. Mezi hormony 

s uvolňujícími účinky patří relaxin, který také uvolňuje pánevní vazy. Se zvyšujícím se stupněm 

těhotenství se spodní ţeberní úhel postupně (progresivně) rozšiřuje ze 68,5° na 103,5°. Antero-

posteriorní a transverzální průměry hrudní stěny se zvětšují o 2 cm, s výsledným obvodem spodních 

ţeber o 5-7 cm vyšší. Anatomické změny hrudníku vrcholí v 37. týdnu (Obrázek 1). Konfigurace 
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hrudní stěny se normalizuje 24 týdnů po porodu, ale úhel spodních ţeber zůstává o 20 % širší, neţ 

byla jeho původní hodnota (Campbell, Klocke, 2001, s. 1051-1054; Wise et al., 2006, s. 4-5; 

Hegewald, Crapo, 2011, s. 2-3). 

3.4.3 Funkce dechových svalů 

V průběhu těhotenství se nevyskytují významné změny v síle dechových svalů i přes kraniální 

posun bránice a změny v konfiguraci hrudní stěny. Zvýšené postavení bránice a zachovalá síla 

dechových svalů představují důleţité přizpůsobení, podílející se na zvyšování dechového objemu 

a minutové ventilace v těhotenství. Vylepšené mechanismy bránice v těhotenství jsou vysvětlovány 

zvýšenou polohou bránice směrem do hrudního koše (Gilroy et al., 1988, s. 668-672). 

3.4.4 Plicní funkce v těhotenství 

3.4.4.1 Plicní objemy 

Dechový objem narůstá o 30-50 % (z původních 500 ml aţ na 700 ml), čímţ se podílí na 

zvýšení minutové ventilace. Tento nárůst nastává bez zvýšení nádechového času či trvání 

respiračního cyklu – zvýšený je nádechový proud. Dále je sníţen exspirační rezervní objem  

o 15-20 % (z původních 800 ml na 500-600 ml) a reziduální objem o 20-25 % (z původních 

1000 ml na 600-800 ml) (Hegewald, Crapo, 2011, s. 4). 

3.4.4.2 Plicní kapacity 

V těhotenství se výrazně mění funkční reziduální kapacita (FRC) a její komponenty: 

exspirační rezervní objem (ERV) a reziduální objem. Předpokládá se, ţe sníţení FRC v těhotenství 

je dáno elevací bránice o 4 cm, poklesem nitrobřišního tlaku a změnami v konfiguraci hrudní stěny. 

FRC se sniţuje průměrně o 20-30 % neboli 400-700 ml (z původních 1800 ml) v průběhu 

těhotenství. Významné sníţení FRC je zaznamenáváno od 6. měsíce gravidity s progresivním 

poklesem aţ do 9. měsíce (Crapo, 1996, s. 3-16). 

V termín porodu bylo v poloze na zádech zaznamenáno FRC niţší o dalších 25 % v porovnání 

s polohou vsedě (Norregaard et al., 1989, s. 467-470). 

Změny ale ovlivňují pouze minimálně celkovou kapacitu plic (TLC), vitální kapacitu (VC) 

a inspirační kapacitu (IC), které se díky kompenzačnímu rozšíření příčného a předozadního 

průměru hrudníku téměř nemění (Campbell, Klocke, 2001, s. 1051-1054). 

Dle Hegewalda a Crapa (2011) se IC neboli maximální objem, který můţeme nadechnout 

z FRC, zvyšuje o 5-10 % (200-350 ml) v průběhu těhotenství. 
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3.4.4.3 Spirometrie 

Běţné spirometrické měření (jednosekundová vitální kapacita – FEV1 a poměr FEV1 

a usilovné vitální kapacity) nejsou v těhotenství dle mnoha studií významně rozdílné v porovnání 

s hodnotami netěhotných ţen. Tvar křivky průtok-objem a okamţité průtoky, které reflektují kvalitu 

širších dýchacích cest (PEF) a uţších dýchacích cest (MEF50 a MEF25 z vitální kapacity), jsou také 

nezměněny. 

Spirometrie není výrazně rozdílná u ţen, které jsou vícečetně těhotné, v porovnání s ţenami, 

které jsou jednočetně těhotné. Lékaři, kteří pečují o těhotné pacientky, by měli být pozorní k těmto 

závěrům: abnormální spirometrie u těhotných pacientek se nejspíš nevztahuje k těhotenství, ale 

můţe naznačovat onemocnění dýchacího traktu (Wise et al., 2006, s. 5; Hegewald, Crapo, 2011, 

s. 4). 

3.4.4.4 Odpor dýchacích cest 

Studie prokázaly, ţe se celkový plicní odpor buď mírně zmenšuje, či je neměnný. Zmenšený 

nebo stabilní odpor dýchacích cest ukazuje, ţe kvalita dýchacích cest velké i střední velikosti se 

v těhotenství nemění navzdory faktorům, které by předpokládaly opak. Tyto faktory zahrnují 

sníţené hodnoty FRC, sníţení nazofaryngeální kvality kvůli zahlcení horních dýchacích cest 

a bronchokonstrikce spojované s výraznou redukcí alveolárního PACO2.  

Avšak pravdivý důsledek je vysvětlován hormonálními změnami v těhotenství. Konkrétně, 

 Obrázek 2. Změny plicních objemů v těhotenství (Hegewald, Crapo, 2011, s. 2-3) 
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progesteron a relaxin působí bronchodilataci, která vyrovnává bronchokonstrikční prvky 

(Hegewald, Crapo, 2011, s. 4-5). 

3.4.4.5 Ventilace a výměna plynů 

V těhotenství je významné zvýšení minutové ventilace (VE) v klidu i ve spánku. V termínu 

porodu je minutová ventilace zvýšena aţ o 20-50 % (studie se v tomto různí) v porovnání 

s hodnotami netěhotných ţen. Příčinou je zvětšení dechového objemu o 30-50 % (aţ na 700 ml), 

s neměnnou dechovou frekvencí (maximální zjištěné navýšení bylo 1-2 vdechy) (Hegewald, Crapo, 

2011, s. 4-5; Pařízek, 2002, s. 55). 

Hyperventilace v těhotenství je primárně způsobena vlivem progesteronu, zrychleným 

metabolismem a zvýšenou produkcí CO2. Je vyzkoumáno, ţe progesteron je dechový stimulant. 

Zvýšená ventilace se proto vyskytuje i při luteální fázi menstruačního cyklu reagující na zvýšenou 

hladinu progesteronu v plazmě. Způsobuje mírnou respirační alkalózu. Mechanismus, jak 

progesteron působí na ventilaci, není doposud zcela objasněn. Je však zaznamenán jeho vliv na 

zvyšování senzitivity odpovědi na CO2 přes centrální dýchací reflex. Nezávisle na vlivu CO2 

senzitivity, je dokázáno, ţe progesteron, sám nebo v kombinaci s estradiolem, stimuluje místa 

centrální nervové soustavy v prodlouţené míše, thalamu a hypothalamu, které se účastní na kontrole 

ventilace. Alveolární ventilace se zvyšuje celkově o 50%. 

Dušnost je obecnou obtíţí u zdravých těhotných ţen. Fyziologická dušnost nastává u 60-70 % 

těhotných ţen od 30. týdne těhotenství. Fyziologická dušnost koreluje se zvýšenou spotřebou 

kyslíku. 

Zvětšené metabolické potřeby plodu, dělohy a mateřských orgánů ústí ve zvýšenou 

kyslíkovou spotřebu (VO2), produkci CO2 (VCO2) a bazální metabolické rychlosti. V termínu porodu 

jsou zvětšeny průměrně o 20-35 %, v porovnání s hodnotami netěhotných ţen.  

Zvýšený arteriální parciální tlak kyslíku v těhotenství je důleţitá adaptace, která facilituje 

kyslíkový přenos přes placentu.  Také jsou zaznamenány významné redukce PaO2, (v průměru o 

10 mm Hg) při změně polohy ze sedu do supinační polohy vleţe v pozdním těhotenství. Toto 

sníţení se přisuzuje uzavření závislých dýchacích cest a následnému nesouladu ventilace/perfuze 

(Hegewald, Crapo, 2011, s. 5-7; Pařízek, 2012, s. 25-26). 

3.5 Těhotenství a spánek 

Poruchy spánku jsou často přidruţené k těhotenství jako důsledek biochemických a fyzických 

změn. Estrogen působí změny v horních cestách dýchacích, mezi které patří slizniční edém, 

hyperémie a hypersekrece hlenu, které zvyšují odpor horních cest dýchacích. V těhotenství je 
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zvýšena i hladina kortizolu, která se podílí na moţném vzniku klinické deprese a s ní spojené 

změny spánku. Fyzické změny, mezi které patří rozšíření v oblasti břicha, pohyb plodu, rozšíření 

močového měchýře, bolest zad a pálení ţáhy, přispívají ke sníţené efektivitě spánku a častějšímu 

nočnímu probouzení (Wise et al., 2006, s. 1-12). 

Těhotné ţeny často trpí nespavostí a ospalostí přes den. Kvalita spánku se zhoršuje v prvním 

a třetím trimestru a sníţená efektivita spánku přetrvává aţ další tři měsíce po porodu (Pien, Schwab, 

2004, s. 1405-1417).  

Chrápání spojené s těhotenstvím nastává u 14–23 % těhotných ţen v období do třetího 

trimestru (Edwards et al., 2002, s. 555-558). Znepokojujícím faktorem chrápání je, ţe můţe 

souviset s těhotenskou hypertenzí nebo intrauterinní růstovou retardací plodu. Přibrání na váze 

a zvýšený odpor dýchacích cest mohou vyvolat či zhoršit také spánkovou apnoe. Zvýšená minutová 

ventilace a upřednostňování spánku v poloze na boku sniţují riziko spánkové apnoe (Franclin et al., 

2000, s. 137-141). 
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4 FYZIOLOGIE MOTORIKY DÝCHÁNÍ A JEJÍ FUNKČNÍ ZMĚNY V 

TĚHOTENSTVÍ 

Mluví-li se o dýchání, většině lidem se vybaví respirační soustava. Avšak významnou roli 

v dýchání hraje pohybový systém, který hrudníkem a plícemi pohybuje. Muskuloskeletální soustava 

musí koordinovat specifickou respirační motoriku společně s ostatní pohybovou funkcí těla (Lewit, 

1996, s. 26). 

4.1 Dechové pohyby 

Dechové pohyby slouţí primárně k ventilaci plic, ale ovlivňují i funkce posturální a drţení 

těla. Dle Véleho (2006, s. 227-228) je lze lokalizovat do tří sektorů trupu: dolní, střední a horní. 

Dolní sektor sahá od pánevního dna po bránici a probíhá v něm břišní dýchání. Střední sektor leţí 

mezi bránicí a Th5, probíhá zde dolní hrudní dýchání. Horní sektor se nachází mezi obratlem Th5 

a dolní krční páteří a probíhá v něm horní hrudní dýchání. V horním a středním sektoru jsou pohyby 

ţeber rozdílné, coţ je způsobeno odlišným sklonem osy rotace ţeber. Spodní ţebra se rozvíjejí více 

do stran, na rozdíl od horních ţeber, která se pohybují více kraniálně. 

Dechové pohyby se rytmicky opakují, a to ve dvou fázích – v inspiriu (nádechu) a v exspiriu 

(výdechu). Přechodné krátké pauzy mezi nádechem a výdechem se nazývají preinspirium 

a preexspirium (Véle, 2006, s. 227-230; Kolář, 2009, s. 252-253). 

Dle Véleho (2006, s. 230) „dýchací pohyby ovlivňující pohyb hrudníku i páteře a participují 

na drţení těla. Podílejí se proto téţ i na vzniku bolestivých syndromů páteře označovaných jako 

vertebrogenní poruchy, připisované vadnému drţení těla.“ 

4.1.1 Svalová souhra při inspiriu 

Nádech začíná v dolním dechovém sektoru. Bránice se pohybuje kaudálním směrem 

s punctum fixum na ţeberních a sternálních úponech bránice a dochází ke stlačení útrob. V hrudní 

dutině, která se zvětšuje, klesá tlak a do plic proudí vzduch.  Zároveň se zapojují i svaly břišní stěny 

(m. rectus abdominis, m. transversus abdominis, m. obliqui externus et internus), zvyšují tím 

nitrobřišní tlak a vytvářejí tak oporu bránici (punctum fixum je na centrum tendineum) pro moţnost 

pohybu spodních ţeber do stran. Na zvyšování tlaku se podílí i svalstvo pánevního dna. Při správné 

souhře bránice a břišních svalů se stabilizuje bederní páteř. Inspirace dále pokračuje přesunem 

dechové aktivity do oblasti dolního hrudníku, který se pomocí aktivity interkostálních svalů rozvíjí 

latero-laterálně. Pohyb se na konci inspiria  rozšiřuje i do horního dechového sektoru. Horní ţebra 

se zvedají i díky aktivitě pomocných dýchacích svalů a prostor horního hrudního sektoru se 
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rozšiřuje v předozadním a kraniálním směru. Sternum se pohybuje mírně ventrálně, bez kraniálního 

souhyb (Kapandji, 1974, s. 138-153; Véle, 2006, s. 228-233; Kolář, 2009, s. 255-256). 

4.1.2 Svalová souhra při exspiriu  

Obdobně probíhá i výdech – od dolního sektoru přes sektor střední aţ do horního sektoru. 

Svalové napětí postupně klesá a prostor hrudníku se zmenšuje. Bránice se vyklenuje, vzduch proudí 

z plic ven. Aktivní kontrakce exspiračních svalů na konci výdechu zlepšuje podmínky pro 

následnou brániční kontrakci (Kapandji, 1974, s. 150; Véle, 2006, s. 228-233). 

4.2 Svaly účastnící se respirace 

Dechové pohyby jsou důsledkem rytmické aktivity dýchacích svalů, které reagují na 

pohybovou aktivitu či psychický stav organismu. Společně s dechovými svaly se při dýchání 

zapojují i svaly osového orgánu. Dýchací svalstvo se dělí podle funkční anatomie na svaly 

inspirační a exspirační, ale to neodpovídá zcela skutečnosti (Véle, 2006, s. 229). 

Dle Kapandjiho (1974, s. 148-150) působí inspirační a expirační svaly v koaktivaci. 

Primární svaly inspirační: 

 bránice 

 mm. intercostales externi 

 mm. levatores costarum 

Pomocné svaly inspirační: 

 svaly šíjové: mm. scaleni, mm. suprahyoidei, mm. infrahyoidei, m. sternocleidomastoideus 

 svaly hrudníku: mm. pectorales, m. serratus anterior, m. serratus posterior superior, 

m. latissimus dorsi 

 svaly zádové: m. iliocostalis, m. erector spinae, krátké hluboké svaly zádové 

Primární svaly exspirační: 

 mm. intercostales interni 

 m. sternocostalis 

Pomocné svaly exspirační: 

 svaly břišní: m. transversus abdominis, mm. obliqui abdominis externi et interni, mm. recti 

abdominis, m. quadratus lumborum 

 svaly pánevního dna 

 svaly zádové: m. iliocostalis (pars inferior), m. erector spinae, m. serratus posterior inferior 

(Čihák, 2001, s. 333-402; Véle, 2006, s. 228-233) 
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4.2.1 Bránice 

Bránice je plochý, kopulovitý sval oddělující hrudní dutinu od dutiny břišní. Kromě dechové 

funkce má bránice i nezastupitelnou funkci posturální. Bránice se funkčně dělí na segmenty, které 

mohou fungovat samostatně a hrají důleţitou roli v posturální funkci. Díky segmentovému 

rozdělení bránice je moţné lokalizované dýchání, běţně vyuţívané ve fyzioterapii. Bránice při 

dýchacích pohybech funguje jako membránové čerpadlo. Svým tlakem na břišní útroby a tahem za 

úpony na ţebrech ovlivňuje konfiguraci hrudníku i osového orgánu. Při inspiriu tlačí bránice na 

orgány dutiny břišní, jejíţ obsah je ale primárně nestlačitelný (kromě 100-300 ml vzduchu), takţe 

dochází k posunu orgánů dutiny břišní kaudálním směrem a pohyb břišní stěny zevně. Na tento děj 

aktivně reaguje břišní stěna a pánevní dno. Zvyšuje se hlavně aktivita m. transversus abdominis, 

která inhibuje vyklenutí břišní stěny (Véle, 2006, s. 231-232). 

Dle Kapandjiho (1974, s. 140-150) aktivita bránice napomáhá i zvětšování průměru hrudníku, 

zvláště je-li její pohyb dolů omezen. 

Komplexní souhra bránice, břišních svalů i pánevního dna během inspiria stabilizuje páteř 

v bederní oblasti a brání nestabilnímu podsazení pánve (Véle, 2006, s. 231-232). 

Aktivita bránice je propojena s kaţdým pohybem těla a končetin. Při změně polohy těla či 

jeho části dojde ke změně tvaru, polohy a exkurze bránice, hrudníku a břišní stěny. Tento princip je 

moţné vyuţít u respiračních metod, kdy kombinace dechových pohybů v přesně definované poloze 

dokáţe sladit respirační mechaniku a drţení těla (Čumpelík et al., 2006, s. 62-70). 

Koordinace respirační i nerespirační funkce bránice se také uplatňuje během expulzivních 

manévrů jako jsou zvracení, kašlání, defekace a porodu (Hodges, Gandevia, 2000). 

4.2.2 Svaly oblasti dolního trupu funkčně spojené s břišními svaly 

K břišním svalům se funkčně přiřazují i svaly pánevního dna (m. levator ani a m. coccygeus). 

Často se pokládají pouze za pomocné svaly výdechové, protoţe na první pohled fungují jako 

antagonisté ve vztahu k bránici. V praxi spolu ale pracují v koaktivaci a stabilizují pohyblivé 

spojení páteře s pánví. Nadměrnému vytlačení břišní stěny vpřed při inspiriu brání izometrická 

aktivace svalů břišní stěny, zejména m. transversus abdominis, spolu se svalstvem pánevního dna. 

Dle studií se při zatěţování trupu aktivuje jako první m. transversus abdominis, po něm aţ ostatní 

břišní svaly i bederní extenzory páteře (Véle, 2012). Díky spolupráci s m. erector trunci se stlačuje 

trup zepředu i zezadu a tím přispívá k napřímení osového orgánu. Nerovnoměrné zapojení 

zmíněných břišních a zádových svalů, či jejich jednostranně zvýšená aktivita mohou zapříčinit 

bolesti v bederní páteři (Ferreira et al., 2004, s. 2560-2566; Véle, 2006, s. 232-233). 
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Pokud je břišní svalstvo postiţeno parézou či dočasnou insuficiencí, dechový objem je vţdy 

sníţen. Proto nelze břišní svaly hodnotit pouze jako pomocné exspirační svaly, ale jako participující 

svaly na obou dechových fázích s funkcí nejen dechovou, ale i posturální a stabilizační (Véle, 2006, 

s. 232-233). 

4.2.3 Svaly pánevního dna  

Diafragma pelvis je tvořena svaly m. levator ani a m. coccygeus a utváří pruţný uzávěr 

pánevního otvoru. Při maximální volní kontrakci svalů pánevního dna byla zaznamenána současná 

aktivace všech břišních svalů (m. transversus abdominis, m. obliquus internus et externus, m. rectus 

abdominis). Kdyţ se však svaly pánevního dna kontrahují mírně, dominantní aktivace je 

v m. transversus abdominis. Společně brání při inspiriu vytlačení břišních orgánů z pánve ven. 

Pánevní dno funguje také jako pruţná oporná báze pro respirační pohyby (Sapsford, 2004, s. 4; 

Véle, 2006, s. 233). 

Komplex svalů pánevního dna, bránice a břišní stěna tvoří pohyblivé membrány, které 

v dechovém rytmu stlačují břišní krajinu, masírují tím pánevní břišní orgány a facilitují jejich 

funkci (Véle, 2012, s. 143). 

4.3 Postura a její vliv na respiraci 

Dechová motorika a postura se navzájem ovlivňují, protoţe trupové svaly se podílejí na 

dechových pohybech i na drţení těla. Pohybová osa dýchání je tvořena pánví, páteří s hrudníkem 

a hlavou (Smolíková, Máček, 2010, s. 44). 

Zatímco inspiraci podporuje extenze trupu, flexe trupu inspiraci ztěţuje a podporuje exspiraci. 

Proto je důleţité dbát i při výdechu na aktivní napřímení osového orgánu, aby nedocházelo ke 

vzniku deformujícího flekčního drţení trupu (Véle, 2006, s. 234). 

Svalstvo pánevního dna ovlivňuje postavení pánve, tím působí na konfiguraci osového orgánu 

opírajícího se o pánev. Proto se dle Lewita či Tichého aktivita pánevního dna podílí na drţení těla. 

Brügger poukazuje na souvislost pánevního dna s břišní dutinou, která hraje zásadní roli pro 

posturální funkci, dýchání i konfiguraci páteře (Smolíková, Máček, 2010, s. 46). 

Nastavením polohy se spouští řetězová reakce dechově-pohybového vzoru. Proto je pro 

dechová cvičení důleţité zvolit výchozí polohu cíleně. Nejčastější polohou je poloha vertikální, 

horizontální a jejich modifikace. Poloha vertikální je z hlediska dýchání namáhavější kvůli zatíţení 

hmotností paţí a útrob. Nejčastěji pouţívaná poloha pro dechová cvičení je vzpřímený sed, 

modifikovaná vertikála. Rovina horizontální skýtá mnoho variací poloh, které spolu s technikou 

dýchání mají zesílený účinek. Dle Smolíkové a Máčka (2010, s. 52-54) jsou obecně polohy 
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určovány nastavením částí těla, které jsou z hlediska dýchání pojmenovány: 

 otevřené – usnadňují dýchání, 

 zavřené – dýchání sniţují, 

 úlevové – usnadňují dýchání a zároveň poskytují dechovou úlevu, relaxaci svalů 

a odpočinek. 

4.4 Změny motoriky dýchání v těhotenství 

Společně se zvětšujícím se plodem a objemem dělohy se pohyb bránice kaudálně reflexně 

a biomechanicky omezuje. Významně se tím omezuje tzv. brániční dýchání a při dechové práci se 

zapojují větší mírou auxiliární dechové svaly. Během těhotenství postupně dochází k hornímu 

zátěţovému typu dýchání (Kolář, 2009, s. 636). 

Tento dechový stereotyp je málo efektivní z pohledu plicní ventilace. Nadměrné zatíţení 

auxiliárních svalů vede i k přetíţení krční páteře (Lewit, 1996, s. 29). 

4.4.1 Bránice v těhotenství 

Rozšiřující se děloha působí na polohu bránice, která je v pozdních měsících vytlačena aţ 

o 4 cm kraniálním směrem (Obrázek 1). Ale rozsah jejích pohybů se neredukuje, naopak zdroje 

udávají, ţe se exkurze bránice dokonce zvětšuje o 1-1,5 cm. Rozšíření hrudní stěny zmírňuje změny 

v plicních objemech působené vytlačováním bránice kraniálně. Elevací bránice se sniţuje negativní 

intrapleurální tlak (Ireland, Ott, 2000, s. 171; Hegewald, Crapo, 2011, s. 2-3). 

Dále je omezená její funkce zevního dolního jícnového svěrače, která společně s tlakem 

dělohy na střeva a ţaludek často způsobují gastroezofageální reflux (Bitnar a kol., 2010). 

4.4.2 Břišní svaly v těhotenství 

Břišní svalstvo u těhotných ţen se vytahuje a nedokáţe se dostatečně aktivovat. Páteř tím 

ztrácí oporu bránice. Tím dochází hlavně k přetíţení posledních bederních destiček (Lewit, 1996, 

s. 28). 

V těhotenství u více jak poloviny ţen vzniká diastáza m. rectus abdominis v oblasti linea alba. 

Mezi hlavní příčiny patří zvýšená tvorba relaxinu a rostoucí děloha. Břišní svaly jsou přetíţeny 

a přepínány a jejich oslabená funkce má nepříznivý dopad na posturu, trupovou stabilitu, dýchání, 

aj. Břišní stěna tak neplní stabilizační roli pro vyrovnávací mechanismus páteře. Výskyt diastáz byl 

zaznamenán významnější u necvičících těhotných ţen neţ u cvičících (Chiarello et al., 2005,  

s. 11-16). 
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4.4.3 Dynamika hrudníku v těhotenství 

Na dynamiku hrudníku má vliv i zvětšování objemu a hmotnosti prsních ţláz. Společně se 

zvýšenou laxicitou vazů mohou nadměrně přetěţovat hrudní páteř (Kolář, 2009, s. 636). Pokud se 

hrudník nedokáţe dostatečně rozšiřovat během nádechu a těhotná ţena nedokáţe dýchat do zadní 

stěny hrudníku, můţe chybět typická dechová vlna. V důsledku mizí mobilizující vliv dýchání za 

vzniku blokád, převáţně v oblasti hrudní páteře (Lewit, 1996, s. 29). Celkově se objevují poruchy 

dynamiky hrudního koše a zkracování prsního svalstva (Kolář, 2009, s. 636). 

4.4.4 Pánevní dno v těhotenství 

Působením zvýšených hladin hormonů, zejména relaxinu, se mění kvalita tkání a svalů 

pánevního dna (Thomason et al., 2006). Rostoucí děloha klade na pánevní dno zvýšený tlak a jeho 

svaly se i tímto uvolňují (Forsstromová, Hampsonová, 1996, s. 53). Pánevní dno, které má také 

duální funkci – poskytuje stabilitu trupu a spolupůsobí na vylučovací funkci močového měchýře 

a tlustého střeva, můţe tak být v obou těchto funkcích oslabeno (Sapsford, 2004). Prevalence 

inkontinence během těhotenství se pohybuje mezi 20-62%. Změny vzniklé během těhotenství 

mohou však způsobit i inkontinenci po porodu (Thomason et al., 2006).  

Proto je důleţité, aby se ţena naučila aktivovat pánevní dno společně s břišními svaly pro 

zvětšení intra-abdominálního tlaku, zvláště při funkčních úkonech jako jsou zvedání břemene, 

smrkání, smích, kašlání či kýchnutí. Při těchto úkonech se musí zapojit komplex pánevního dna 

před zvýšením intra-abdominálního tlaku pro zachování kontinence. Všechny zmíněné úkony 

aktivují stejnou souhru pánevního dna, bránice a břišních svalů, avšak s rozdílnou silou (Sapsford, 

2004, s. 4). 
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5 PSYCHOSOMATIKA V TĚHOTENSTVÍ  

Od začátku těhotenství dochází v organismu budoucí matky nejen ke změnám somatickým, 

ale také psychickým. Tyto změny doprovází všechny těhotné ţeny, ať jiţ bylo těhotenství 

vytouţené, či nechtěné. Vývoj psychických změn u ţeny v období těhotenství je významně 

podmíněn jejím charakterem, věkem, zralostí její osobnosti, postojem k těhotenství, připraveností 

na novou roli matky, na jejím sociálním a ekonomickém zázemí, momentálním ţivotním prostředí 

aj. (Roztočil, 2008, s. 103-104). 

Dle Cantwella a Coxe (2003, s. 7) je období těhotenství vývojovou krizí v ţivotě ţeny. Můţe 

být doprovázeno úzkostí o její zdraví a zdraví dítěte, pocity ztracenosti, obavami z nadcházejícího 

ţivotního stylu. Pro těhotnou ţenu je důleţité, aby byla respektovaná svým okolím.  

Během těhotenství se můţe u ţeny objevit tzv. benigní těhotenská encefalopatie. Jedná se 

o stav s poruchou kognitivních funkcí, kdy se u ţeny objevují poruchy paměti, únava, nespavost, 

poruchy koncentrace a dezorientace. Po porodu se ale tento stav obvykle samovolně upravuje 

(Ratislavová, 2008). 

5.1 Prožívání těhotenství v I., II. a III. trimestru  

Proţívání a pocity těhotných ţen se liší v jednotlivých trimestrech těhotenství. Nálady 

a emoce jsou významně ovlivněny změněnými hladinami hormonů. Stavy deprese, úzkosti a vzteku 

úzce souvisí se zvýšenou produkcí kortizolu, katecholaminů a serotoninu. Zejména zvýšená hladina 

kortizolu obvykle koreluje se stavem deprese a úzkosti a zvýšená hladina epinefrinu s úzkostí. 

Kortizol hraje také významnou roli při vzniku bolestí zad a dolních končetin či poruch spánku ve 

třetím trimestru (Field et al., 2006, s. 266). 

Dle Bennetta et al. (2004, s. 698-709) je výskyt deprese během těhotenství dynamický. 

V prvním trimestru se vyskytuje u 7,4 % ţen, ve druhém trimestru u 12,8 % a ve třetím trimestru 

u 12 %. 

V období prvního trimestru se pozornost ţeny zaměřuje na sebe samotnou, pozoruje na 

svém těle první známky těhotenství. Často je tento čas doprovázen emocionální labilitou, která 

můţe být zhoršena nevolnostmi, bolestmi hlavy či citlivostí prsou (Cantwell, Cox, 2003, s. 7). 

Ţena přijímá fakt, ţe je těhotná, a pomalu se adaptuje na roli matky. Během tohoto období se 

mohou objevit pocity strachu, pochybnosti, nejistoty a nestálé nálady spojené s obavami ze 

samovolného potratu a infekčních chorob, které by mohly ohrozit plod. Ţena řeší, jak sdělit tuto 

novou informaci partnerovi a rodičům. Na reakce okolí je velmi citlivá. 

Pro druhý trimestr jsou typické proţitky štěstí a radosti, sny o nenarozeném dítěti 
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a zvědavost. Pocity nejistoty se proměňují v hrdost býti matkou. Těhotná ţena začíná vnímat své 

dítě jako nezávislou bytost díky jeho pohybům v děloze. S dítětem komunikuje, upravuje svůj 

ţivotní styl. Vyhledává informace o těhotenství a porodu v předporodních kurzech a kníţkách, své 

zkušenosti konzultuje s matkou či jinými blízkými ţenami. Pokud nemá ţena obtíţe, je v tomto 

období přínosné začít s cvičením pro těhotné, plavání aj., pokud kvůli průběhu prvního trimestru 

přerušila pohybovou aktivitu. Také je vhodné začlenění do kolektivu ostatních těhotných ţen, kde si 

spolu mohou vyměňovat pocity, obavy, názory a navzájem se podpořit. Tento čas těhotné ţeně 

přináší převáţně pozitivní záţitky, pokud v minulosti neprošla špatnou zkušeností, která můţe 

vyvolávat úzkost či strach z předčasného porodu aj. (Ratislavová, 2008). 

V třetím trimestru ţena připravuje prostředí pro příchod dítěte (tzv. „stavění hnízda“) 

a vnímá blíţící se termín porodu. V tomto pozdním těhotenství se ţena můţe cítit unavená, 

nevyspaná, pociťovat celkový diskomfort. Vyskytují se pocity, ţe je pro svého partnera nepřitaţlivá. 

Těhotenství uţ můţe vnímat jako nekonečné (Ratislavová, 2008; Roztočil, 2008, s. 103). 

5.2 Těhotenství a stres  

Jako kaţdá změna, u níţ není předem jasný její závěr, znamená i těhotenství pro ţenu zvýšený 

stres a napětí. Těhotná ţena je postavena před nesnadnou situaci - musí se adaptovat na novou 

sociální roli, přijmout nové povolání matky a zároveň čelit stresujícím faktorům doprovázejícím 

těhotenství. Podstatnou roli zde zaujímá samozřejmě charakter a citlivost ţeny, významně ale 

působí i sociální skupina, ve které se ţena vyskytuje (Ratislavová, 2008). 

Kaţdý člověk má určité hranice tolerance vůči stresu a míru vnímavosti na stresové situace 

tzn. míru sklonu reagovat na ně zvýšeně citlivě, zranitelně, více či méně se jimi nechat ovlivňovat. 

Smékal při hodnocení závaţnosti stresujících situací přiřazuje těhotenství 40 bodů ze sta moţných 

(Smékal, 2004). Proto je důleţité se v těhotenství zaměřit na zvýšení tolerance ke stresovým 

situacím. Mezi moţná řešení se řadí pohyb, který je pokládán za přirozenou konečnou fázi stresové 

odpovědi (Hátlová, 2002, s. 24). 

Vědecké poznání o přímém vlivu duševního stavu těhotné ţeny na vývoj plodu se prohlubuje 

a klade se stále větší důraz na duševní rovnováhu a vnitřní harmonii těhotné ţeny (Adamírová, 

2002). 

5.3 Vliv pohybové aktivity na psychiku těhotné ženy 

Vliv pohybové aktivity se projevuje velmi mnohotvárně a děje se nejrůznějšími mechanismy 

na různých úrovních tělesné a psychické regulace. Změny, které se dějí v těle ţeny během 
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těhotenství, jsou ovlivnitelné koncentrací v určité oblasti mozkové kůry, čímţ se relaxují části 

ostatní. Ţena se při cvičení soustředí na pohyb a povely a vzdaluje se svým starostem. Tímto 

způsobem se dá navodit celkové uvolnění a dovednost efektivně odpočívat (Forsstromová, 

Hampsonová, 1996, s. 61-62). 

Pohybová aktivita má krátkodobý i dlouhodobý účinek na psychickou pohodu. Příznivě 

působí na úzkost, depresi, percepci stresu, zlepšuje mentální funkce. Pravidelné a dlouhodobé 

cvičení výrazně ovlivňuje reaktibilitu na stres (Hátlová, 2003, s. 24-25). 
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6 FYZIOTERAPIE A POHYBOVÉ AKTIVITY V TĚHOTENSTVÍ 

6.1 Možnosti ovlivnění motoriky dýchání a dechových funkcí 

Ovlivnění motoriky dýchání a dechových funkcí je moţné při zintenzivnění celkové 

pohybové aktivity nebo přes dechová cvičení. Zařadit se sem dají i metody, které kombinují 

zapojení dechových svalů do pohybových vzorů. 

Mnohé studie dokazují, ţe tělesná cvičení mají pozitivní účinek na dechové parametry. Dle 

Máčka (1999, s. 104-106) se při vytrvalostním (aerobním) tréninku, kdy jsou aktivovány větší 

svalové skupiny, významně zvyšuje i pracovní kapacita dýchacích svalů. Vytrvalost dýchacích svalů 

roste s postupným zvyšováním zátěţe a svaly zlepšují svou schopnost vyuţívat dodávaný kyslík. 

Na správné pohybové vzory a rytmus dýchání se zaměřují dechová cvičení. Dechová cvičení 

pomáhají zvýšit elasticitu hrudníku, zvětšují rozsah pohyblivosti bránice a ţeber, udrţují vitální 

kapacitu plic a zajišťují dostatečný přívod kyslíku organismu matky i plodu (Pařízek, 2006). 

Důleţitý je i nácvik správného dechového stereotypu, který sniţuje únavnost svalů. Zejména 

ve třetím trimestru jsou tato cvičení vhodná, jako příprava na blíţící se porod. Díky správnému 

dýchání se dají zmírnit bolesti při porodních kontrakcích. Proto v těhotenství není nácvik dýchání 

pouhým cvičením. Hraje významnou roli při zvládání obtíţných situací (Syslová et al., 2003). 

Dýchání se vyuţívá i v relaxačních metodách, protoţe relaxace a dýchání jsou spolu velmi 

úzce propojeny. Významné je jeho pozitivní působení na psychiku ţeny (Feldenkrais, 1996; 

Kitzingerová, Baileyová, 1997). Existuje totiţ obousměrný vliv mezi dechovými pohyby a myslí. 

Díky tomu, ţe dechové pohyby ovlivňují i posturu, nalézá se tu vzájemný celkový vztah mezi 

dechovými pohyby, myslí a posturou (Véle, 2012, s. 139). 

6.2 Tělesná zátěž v těhotenství a její vliv na dýchání 

Pohybová aktivita a sport v těhotenství byly a jsou velmi diskutované téma a podnět mnoha 

studií. Směrnice ACOG z roku 2002, které se týkají cvičení v těhotenství i v období poporodním, 

uvádějí, ţe nebyly zjištěny ţádné závaţné příčiny pro sníţení nebo omezení cvičení, sportu 

a pohybové aktivity u zdravých těhotných ţen, které by ukazovaly na riziko sníţení 

transplacentárního předávání kyslíku nebo výţivy, stejně tak ani riziko hypertermie ve vztahu ke 

vzniku malformací.  

Většina studií se odklání od dříve doporučované niţší srdeční frekvence při cvičení 

a upřednostňuje vlastní subjektivní regulaci spočívající na pociťovaném úsilí metodou dle Borga 

(Máček, Radvanský, 2011, s. 158). 



  Bakalářská práce    Funkční změny motoriky dýchání u ţen v těhotenství a jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie 

 

34 

Pokud je těhotenství fyziologické a ţena se cítí dobře, je vhodné a doporučované provozovat 

pohybovou aktivitu aţ do intenzity 55-60 % maximální aerobní kapacity 3-5krát týdně. Celkově 

pohybová aktivita znamená přínos pro matku i dítě přes zlepšení kardiovaskulárních parametrů, 

omezení váhového přírůstku a hromadění tuku, po zlepšení tělesné i psychické pohody. Dle 

výzkumu vede ke snazšímu a méně komplikovanému porodu, jak uvádí F. Clapp (Clapp, 2002, 

s. 58-62). 

Naopak sedavý způsob ţivota nízký stupeň kardiorespirační aktivity mohou vést k rozvoji 

kardiovaskulárního onemocnění (Artal, Toole, 2003, s. 6). 

Dle Kučery (1998, s. 74) můţe ale zátěţ a těhotenství, v podstatě dvojí stres, vést ke 

konfliktním fyziologickým nárokům a mít negativní vliv na průběh těhotenství. Proto doporučuje 

pohybovou aktivitu niţší intenzity, která nezvyšuje tělesnou teplotu a acidózu, jeţ mohou negativně 

ovlivňovat vývoj plodu. 

Během cvičení či jiné tělesné zátěţe klesá arteriovenózní kyslíková diference. Toto je 

způsobeno faktory, jako jsou zvýšená klidová spotřeba a vyšší potřebná energie na dýchání 

v důsledku narůstajícího tlaku dělohy na bránici. Tím je omezena moţnost výraznějšího zvýšení 

ventilace a zároveň i spotřeby kyslíku při tělesné zátěţi. Proto byl v těhotenství několikrát doloţen 

pokles maximální spotřeby a zároveň i výkonnosti. Avšak u ţen, které před otěhotněním byly 

vrcholové sportovkyně, k tomuto poklesu nedošlo (Artal et al., 1986, s. 378-383). 

6.3 Zásady pohybové aktivity a fyzioterapie v těhotenství 

Nynější výzkumy se snaţí vyvrátit obavy z neţádoucího vlivu pohybu na těhotnou ţenu. 

Těhotenství nemá být chápáno jako nemoc a kontraindikace jakékoli pohybové aktivity – právě 

naopak je vhodné, aby lékaři ţenu spíše povzbuzovali k větší aktivitě a pohybu (Máček, Máčková, 

2007, s. 101).  

Dle mnoha studií působí pravidelné cvičení v těhotenství jako preventivní opatření proti 

vzniku chronických nemocí matky, především preeklampsie či gestačního diabetu (Máček, 

Radvanský, 2011, s. 161). 

Americká organizace „American College of Obstetricians and Gynecologists“ (ACOG) 

sepsala pro období těhotenství několik zásad, kterých by se měly těhotné ţeny drţet: 

 Ţeny mohou v těhotenství cvičit a udrţovat pohybovou aktivitu, na kterou byly zvyklé. 

Intenzita zátěţe by měla být mírná aţ střední. Doporučované je cvičit pravidelně, alespoň 3-

5krát týdně po dobu 30 minut a více. 
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 Poloha vleţe na zádech je po prvním trimestru těhotenství nevhodná. Je doprovázena 

poklesem srdečního výkonu, je subjektivně nepříjemná a můţe působit dušnost. Ţeny by se 

měly vyhýbat dlouhému stání. 

 Cvičit se smí pouze do únavy kvůli moţnému poklesu kyslíku při aerobní zátěţi. Intenzita 

by se měla přizpůsobovat těhotenským změnám. 

 Ţeny by se měly vyhýbat jakékoli potenciální pohybové aktivitě s moţností poškození 

břicha. Jsou to např. cvičení, kde můţe dojít ke ztrátě rovnováhy, riziku pádu či nárazu na 

břišní dutinu. 

 Je ţádoucí dbát na správnou stravu. Těhotné ţeny vyţadují o 300 kcal/den větší energii pro 

udrţení stálého vnitřního prostředí. Pokud ţena během dne cvičí či se jinak aktivně 

pohybuje, energetická potřeba je tím navýšena. 

 V I. trimestru těhotenství u ţen nesmí docházet k hypertermii, která by mohla způsobit 

vývojové problémy nervové soustavy plodu. Ani v následujících trimestrech by teplota 

tělesného jádra neměla stoupnout o víc jak 1,5 °C. Proto ţeny musí dbát na dostatečnou 

hydrataci (aby nedošlo ke sníţení krevního objemu), vhodné oblečení a vhodné okolní 

prostředí. 

 Těhotenský cvičební reţim by měl přetrvávat i po porodu, jelikoţ většina fyziologických 

a morfologických změn přetrvává ještě několik měsíců po porodu (Ireland, Ott 2000, s. 6-7; 

ACOG, 2002). 

Dle Macků (1998, s. 99-101) je vhodné cvičit pod dohledem zkušeného instruktora, nejlépe 

porodní asistentky či fyzioterapeuta, který je obeznámen se zdravotním stavem těhotné ţeny. Dále 

Macků nedoporučuje déletrvající zvýšení nitrobřišního tlaku se zadrţováním dechu. 

6.4 Specifika rehabilitačního plánu jednotlivých trimestrů 

V prvním trimestru můţe ţena cvičit ve všech polohách, s naprostým vyloučením výpadů, 

skoků, visu a běhu. Je moţné cvičit ve všech polohách. V termínu předpokládané menstruace by se 

mělo cvičit s opatrností. V počátku by si ţena měla vytvořit náleţité pohybové návyky, zaměřit se 

na pohyby a drţení těla. Důleţité je postavení pánve a posílení centra těla. Cvičení klade důraz na 

oblasti, které budou změnami v těhotenství nejvíce zatěţovány – svalové skupiny břišní, prsní, 

gluteální, svalstvo pánevního dna a klenby noţní. Zaměřuje se i na elasticitu hrudníku, prokrvení 

dolních končetin a klenby noţní. Právě uţ v tomto období je nutné osvojit si správný způsob 

dýchání. Přiměřená délka pohybové aktivity je maximálně hodina s následnou relaxací (Kolář, 

2009, s. 637; Roztočil, 2008, s. 144-145; Davídková, www. mypilates.cz). 

Během druhého trimestru přibývá ještě pravidlo vyloučení cviků vleţe na břiše a na zádech. 
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Opakují se cvičení z prvního trimestru, mohou se jiţ přidávat cviky na uvolnění kyčelních kloubů, 

lehké posilování příčných a šikmých břišních svalů. Dle Koláře (2009) je moţné zařadit i cviky se 

zadrţením dechu. Doporučuje se často měnit polohy (Kolář, 2009, s. 637; Roztočil, 2008, s. 144-

145; Davídková, www. mypilates.cz). 

 V posledním trimestru těhotenství je vhodné i nadále pokračovat v pohybových aktivitách 

alespoň do 35. týdne, s omezením či vynecháním cviků břišního svalstva. Cvičení je soustředěno na 

šetrné protahování, práce s pánevním dnem a relaxaci s uvolňováním pánevního dna. V posledních 

týdnech se doporučuje nácvik speciálních technik dýchání k porodu (Roztočil, 2008, s. 144-145; 

Davídková, www. mypilates.cz).  

6.5 Možnosti fyzioterapie k ovlivnění motoriky dýchání v průběhu 

těhotenství 

V této kapitole budou zmíněny jednotlivé typy technik, které se buď cíleně zaměřují na 

dýchání, nebo v kombinaci s pohybovou aktivitou pozitivně působí na dechový stereotyp. Tyto 

techniky se zapojením správné motoriky dýchání jsou zároveň zaměřeny i na udrţení psychické 

pohody matky a osvojení si činností, které pomáhají urychlit porod (Kučera, 1998, s. 135). 

6.5.1 Respirační fyzioterapie v těhotenství 

6.5.1.1 Korekční fyzioterapie posturálního systému 

Jak uţ bylo dříve zmíněno, různé fyziologické změny v těhotenství působí na posunutí těţiště 

a následnou kompenzaci organismu. Hlavní příčinou je rostoucí děloha, která vyklenuje břišní 

stěnu. Kompenzačně nastává zvýšená bederní lordóza spolu s odklonem horní části trupu dorzálně 

k vyrovnání těţiště. Následně se zvyšuje i hrudní kyfóza a předsun hlavy. Tyto změny ovlivňují 

motoriku dýchání a nadměrně zatěţují bederní páteř, coţ můţe vyvolat bolesti v bederní oblasti 

(Křupka, 1994, s. 58-60).  

Proto je před kaţdým cvičením stěţejní ovlivnit drţení těla. V průběhu této korekční 

fyzioterapie je doporučováno uvolněné dýchání, nemělo by docházet k zadrţování dechu. Dle 

Smolíkové (2010, s. 43) patří mezi korekční aktivity korekce pohybové osy dýchání, korekce 

postavení pánve, korekce bederní páteře, korekce hrudníku a hrudní páteře a v závěru korekce krční 

páteře a postavení hlavy.  

Takováto korekce je propojena s mobilizací kloubů či automobilizací, mobilizací měkkých 

struktur v daném segmentu a facilitací měkkých tkání vazivových a svalových struktur těla (Lewit, 

1996). 
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„Pohybovou osu dýchání tvoří pánev, páteř s hrudníkem a hlava“ udává Smolíková, protoţe 

charakter dýchání a stabilizace osového orgánu jsou velkou měrou propojeny. Základní pilíře 

korekční fyzioterapie byly dány z mnoha tzv. škol zad, mezi které patří Brüggerův princip, cvičení 

dle McKenzieho, metodika dle Klappa, cvičení dle Mojţíšové, Lewitova škola zad aj., ale aplikace 

musí být vţdy individuální, se zaměřením na potřeby jedince. 

Nejčastější a pro dýchání fyziologickou, přirozenou polohou je vertikální sed, v této poloze 

není dýchání omezováno v ţádném směru (Máček, Smolíková, 2002). Ventrálního naklonění pánve, 

které je začátečním stimulem pro napřímení celé páteře, můţe být rychle dosaţeno pouţitím 

kompenzačního sedacího klínu, který se zúţenou stranou podsouvá pod sedací hrboly. Tímto je 

moţné rychle navodit vnímání efektu vzpřímeného sedu na dechové pohyby hrudníku. Pánev má 

významný vliv na funkci bránice, a to především svým posunem ve vztahu k páteři, např. ventrální 

pozice pánve je stimulem pro výdechovou aktivitu svalů břicha řízenou vědomě (Véle, 2006). 

Jiţ samotné statické nastavení těla do vzpřímeného sedu navozuje pacientovi dechovou 

i svalovou úlevu bez větší fyzické zátěţe (Máček, Smolíková, 2002). Brüggerův princip velice 

názorně a výstiţně popisuje pohyby vlastního těla a nastavení správného drţení těla - včetně 

dechových pohybů hrudníku a břišní stěny - tak, ţe je to pro pacienta snadno uchopitelné. 

Hrudní páteř je nejstabilnějším prvkem a zároveň nejméně pohyblivou částí celé páteře. Pro 

správný stereotyp dýchání je nutné, aby se ţebra pohybovala sekvenčně, postupně, zatímco 

neţádoucí je pohyb hrudního koše v celku. Korigujeme zvýšenou kyfózu hrudní páteře, inspirační 

postavení hrudníku a protrakci ramen. 

V těhotenství je taktéţ typická krční hyperlordóza s předsunutým drţením hlavy. Takovéto 

zakřivení páteře má negativní vliv na bránici a její respirační, ale především posturální funkci. Vliv 

dysbalance svalů šíje a krku taktéţ dopadá na dýchání a v této oblasti vznikají nejcitlivější „trigger 

pointy“. Cílem je nastavení krční páteře do tzv. vyváţené polohy, kde bude napětí všech krčních 

svalů optimální (Smolíková, Máček, 2010, s. 42-50). 

6.5.1.2  Reedukace motorického vzoru dýchání 

Pro všechna cvičení je důleţité, aby pacientky dýchaly ve správném dechovém vzoru. Proto 

se zaměřujeme na jednotlivé svalové skupiny izolovaně, ale i komplexně při procesu dýchání. Při 

reedukaci pracujeme se svaly inspiračními, které většinou potřebují sníţit svalovou aktivitu, 

a hlavně se svaly exspiračními za účelem jejich uvolnění. Zároveň je cílem zpomalení výdechu 

a prodlouţení této fáze dýchání (Smolíková, Máček, 2010, s. 50-51). 

Na začátku cvičební lekce je prvním prvkem technika volního dýchání. Jde o základní 

dechový vzor, který pacientka sama volně ovládá a označuje se za správné dýchání.  
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Dle Smolíkové (2010) se skládá z těchto fází: 

 vdech nosem, ústa jsou zavřená, 

 vdechová pauza na konci vdechu, 

 výdech ústy, 

 výdechová pauza na konci výdechu. 

Během nácviku není vhodné zasahovat do rytmu dýchání pacientky. Pouze slovně 

upozorňujeme na moţnosti zlepšení techniky nádechu a výdechu tak, aby se daný dechový vzor 

přiblíţil co nejvíce fyziologickému efektivnímu dýchání. Ve výdechové fázi by měla pacientka svůj 

výdech slyšet, coţ jí poskytne zpětnou kontrolní informaci o plynulosti, délce a provedení všech 

dechových fází. Tento základní dechový vzor je moţné vyuţít v kaţdé ergonomické poloze těla. 

Uţitečnou pomůckou můţe být i zrcadlo, ve kterém je moţné zkontrolovat, zda nedochází 

k chybným dechově-pohybovým manévrům, mezi které patří např. kraniální posun ramenního 

pletence či jiné substituční pohyby. 

Reedukace základního dechového vzoru společně s korekční fyzioterapií postury představují 

dechovou průpravu, kterou by měla začínat kaţdá cvičební lekce. Zlepšují soustředění při cvičení. 

Důleţité je začlenit tento správný dechový vzor do kaţdodenních činností a pohybů, např. chůze, či 

změny polohy (Smolíková, Máček, 2010, s. 55-57). 

6.5.1.3 Dechová gymnastika 

Tato základní technika, která je v dnešní době často označována jako dechové cvičení, je 

zacílena na dosaţení optimální dechové ekonomiky. Současné vyuţívání klade důraz na podřízenost 

poloh a pohybů dechovému procesu. Při cvičení je důleţité dodrţovat rozvrţení jak nádechu, tak 

výdechu a synchronizovat tak dechovou a pohybovou aktivitu. Terapeut však nikdy nezasahuje do 

rytmu pacientova dýchání, zaměřuje se na edukační a instruktáţní část fyzioterapie.  

Dechová gymnastika zahrnuje nejčastěji tři formy, a to statickou, dynamickou a mobilizační 

dechovou gymnastiku. Statická dechová gymnastika klade důraz na obnovení základního 

dechového vzoru. Před začátkem dechového tréninku se pracuje s korekcí drţení těla. Průběh 

obsahuje dýchání zaměřené na oblast hrudníku, břicha, zad a pánve, nedoprovází jej ţádný souhyb 

jiných částí těla a končetin. Dechovou gymnastiku je moţné aplikovat v různých pozicích, 

nejčastěji vsedě a vleţe na zádech. Poloha končetin vůči trupu hraje významnou roli a ovlivňuje 

modifikaci dýchání.  

Dynamická dechová gymnastika je rozšířena o pohyby končetin a ostatních částí těla. 

K výdechu mohou být přidávány dle cíle pohyby pánve, dolních končetin, pletenců ramenních, paţí 

a případně i hlavy a trupu. Během cvičení je ţádoucí soustředění a pomalé, kvalitní provádění.  



  Bakalářská práce    Funkční změny motoriky dýchání u ţen v těhotenství a jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie 

 

39 

Třetí, koordinačně vyšší formou je mobilizační dechová gymnastika zahrnující dýchání a jeho 

fáze, léčebné polohy a segmentové pohyby těla. Jednotlivé prvky poloh s cíleným pohybem, který 

je synchronizován s dýcháním, jsou skládány do tzv. mobilizačních cvičebních řad. Cviky na sebe 

logicky navazují a celkový účinek se zakládá na tzv. sumaci efektu (okamţitý a/nebo dlouhodobý). 

Během cvičení je vhodné zařadit úlevové polohy či dlouhé odpočinkové dýchání, po nichţ se 

cvičení opakuje, či dokonce ztíţí. Cvičení by mělo vést k celkovému zlepšení fyzické kondice 

a uvolněné pohybové kultuře těla (Smolíková, Máček, 2010, s. 117-120). 

6.5.2 Metoda Ludmily Mojžíšové 

Metoda Ludmily Mojţíšové je metodou, která je zaměřena na gynekologické obtíţe, 

např. nepravidelné, bolestivé menstruace, hypoplazii dělohy, funkční sterilitu aj. Dále je vyuţívána i 

pro pacienty s vertebrogenními potíţemi. Je doporučována i po celou dobu těhotenství, kdy se dle 

stadia těhotenství vyuţívá jen část cviků. Cvičení usnadňuje porod a ovlivňuje jeho rychlý a zdárný 

průběh. Jednotlivé fáze cviků jsou synchronizovány s dýcháním (Strusková, Novotná, 2003, 43-45). 

Princip metody je zaloţen na myšlence, ţe funkční porucha vyvolává svalový spazmus nejen 

ve svém okolí, ale postupně i ve vzdálenějších svalových skupinách (Tichý et al., 1987, s. 616-618). 

Základní sestava je sloţena z 10 cviků, které pacientka pravidelně samostatně cvičí. Zaměřuje se na 

posílení svalů břišních, hýţďových a prsních. Má vliv na svaly pánevního dna a uvolňuje 

paravertebrální svaly, zejména v segmentech bederní a hrudní páteře. Díky cvičení se upravují 

změny svalového napětí a dochází ke korekci postavení pánve a zlepšení pohybových stereotypů 

v oblastech kolem páteře a pánve (Hnízdil, 1996, s. 76-78). 

Cviky jsou synchronizovány s dýcháním a svým ovlivňováním pánevního dna a hrudní oblasti 

působí vyrovnané nastavení trupu pro správný stereotyp dýchání. 

V této bakalářské práci je uvedena pouze trojice cviků, která se dá cvičit po celou dobu 

těhotenství. Cviky jsou zacíleny na hrudní a bederní páteř (viz příloha 1).  

1. Výchozí poloha je ve vzporu klečmo, dlaně jsou opřeny o podloţku tak, aby paţe s trupem 

a stehna s trupem svíraly pravý úhel. Nohy jsou od sebe na šířku pánve, ruce na šířku ramen. Hlava 

je volně skloněna. Při nádechu se ţena vyhrbí, stáhne břicho a zaktivuje hýţdě s následnou krátkou 

výdrţí. Poté přichází výdech, kdy ţena uvolní napětí, trup nechá klesnout mezi ramena a kyčle. 

Opakuje se 5krát za sebou. Tento cvik je zacílen na mobilizaci hrudní a bederní páteře, protaţení 

paravertebrálních svalů a posilování svalů břišních a hýţďových.  

2. Výchozí poloha je stejná jako u předchozího cviku. S nádechem ţena zvedá paţi do 

upaţení, rotuje se v hrudní páteři se současným sledováním prstů ruky. Během tohoto pohybu se 

nemění poloha opěrné horní končetiny, nedochází k souhybu pánve. S výdechem se paţe vrací do 
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výchozí polohy. Pravidelně se střídá pravá a levá horní končetina. Opakuje se 5krát na kaţdou 

stranu. Cvik působí mobilizaci krční, hrudní a bederní páteře do rotace, protaţení svalů trupu, šíje 

a prsních svalů.  

3. Výchozí poloha je stejná jako u předchozích cviků, kolena se dotýkají. Při nádechu ţena 

zvedne špičky mírně vzhůru, vytočí bérec a hlavu na stejnou stranu tak, aby si viděla na špičky. 

S výdechem se vrací do výchozí polohy. Pravidelně se střídají strany cviku. Opakuje se 5krát na 

kaţdou stranu. Cvik působí mobilizaci krční, hrudní a bederní páteře, protahuje svaly trupu a šíje 

(Hnízdil, 1996, s. 199-202). 

6.5.3 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

Pomocí technik DNS dle Koláře je funkce svalu ovlivňována v jeho posturálně lokomoční 

funkci. Při rozvoji síly svalu nelze vycházet pouze z jeho anatomického určení začátku a úponu, ale 

současně i ze začlenění do biomechanických řetězců. Tyto řetězce je důleţité odvozovat nejen 

z anatomických souvislostí, ale i z řídících procesů CNS.  

Cíl terapie spočívá především v zapojení stabilizační svalové aktivity v obdobné kvalitě, 

kterou pozorujeme u fyziologicky se vyvíjejícího dítěte. Tento základní posturální vzor poskytuje 

optimální biomechanické zatíţení kloubů (Kolář, 2007, s. 3-5; Kolář, 2009, s. 233). 

Koncepce je vyuţitelná v mnoha odvětvích. Pro těhotné ţeny nabízejí principy této terapie 

návod, jak pracovat s posturou vlastního těla, s hrudníkem i bránicí. Postupná změna těţiště 

a zatíţení jednotlivých segmentů páteře můţe přetíţit některé oblasti páteře – nejčastěji lumbální. 

Proto působí jednotlivé prvky a cviky této terapie zároveň jako prevence bolestí páteře či hrudníku. 

Důleţitým principem terapie je nastavení fyziologické stabilizační funkce páteře, kde je 

důleţitá souhra extenzorů a flexorů (tyto jsou tvořeny hlubokými flexory krku) a souhrou mezi 

bránicí, břišními svaly a svaly pánevního dna. Bránice, jak jiţ bylo řečeno, má významnou 

posturální funkci, která se projevuje při potřebě zpevnění páteře kontrakcí a oploštěním – nezávisle 

na dýchání. Vzniklé oploštění bránice působí tlakem na obsah břišní dutiny, čímţ se zvyšuje 

nitrobřišní tlak. Za této situace se dolní apertura hrudníku a břišní dutina rozšiřují. Během aktivace 

musí být hrudník v kaudálním postavení, které je podmíněno vyváţeností aktivity dolních fixátorů 

hrudníku, tj. břišních svalů, s horními fixátory hrudníku, tj. svaly prsními, skalenovými 

a sternokleidomastoidei. Ţádoucího nastavení intraabdominálního tlaku se účastní i aktivita 

pánevního dna (Kolář, 2007, s. 4-6). 
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6.5.3.1 Posturální vzor stabilizace páteře, hrudníku a pánve 

Drţení těla a stabilizační funkce z hlediska posturální ontogeneze se od ostatních 

fyzioterapeutických konceptů liší v pohledu na postavení hrudníku, lopatek a pánve a zároveň na 

svalové souhry podílejících se na stabilizaci.  

Známým modelem pro vzpřímenou polohu vsedě je tzv. Brüggerův sed, který se vyuţívá 

v Brügerově konceptu jako základní poloha. Napřímení páteře je dosaţeno naklopením pánve 

dopředu, můţe být podpořeno šikmou výsečí vloţenou pod hýţdě. Dolní končetiny jsou 

abdukovány na šíři ramen a nohy leţí celou ploskou na podloţce. V kloubu hlezenním, kolenním 

i kyčelním je doporučován úhel 90°. Ramenní pletence by měly být zataţeny dorzálním směrem. 

V konceptu DNS je kladen důraz na polohu hrudníku pro tvorbu a kontrolu nitrobřišního tlaku. 

Proto je snaha ovlivnit schopnost napřímení hrudní páteře za souběţného kaudálního postavení 

hrudníku (Obrázek 3). Napřímené drţení páteře je doporučováno při běţných pohybových 

činnostech, ale i při cílených cvičeních stabilizace (Kolář, 2007, s. 6-7; Kolář, 2009, s. 235-236). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.2 Principy terapie stabilizace páteře 

Pro terapii je cílem působit na správné zapojení svalů tak, aby se byly schopny aktivovat 

i během kaţdodenních činností. Pro ovlivnění trupové stabilizace jsou níţe zmíněné některé 

Obrázek 3. Sed dle konceptu DNS (Kolář, 2007, s. 7) 



  Bakalářská práce    Funkční změny motoriky dýchání u ţen v těhotenství a jejich ovlivnění pomocí fyzioterapie 

 

42 

principy DNS.  

Ovlivnění tuhosti a zlepšení dynamiky hrudního koše je jedním z významných prvků pro 

stabilizaci páteře. Snahou je uvolnit inspirační postavení hrudníku a docílit nezávislého pohybu 

hrudního koše vůči hrudní páteři. Zároveň je důleţité uvolnit tuhost hrudníku, především v oblasti 

dolních ţeber. Jen u volného hrudníku lze dosáhnout při aktivaci bránice rozšíření hrudního koše 

a tím i k rozšíření meziţeberních prostor. 

Ovlivnění napřímení hrudní páteře, které je podmíněné fixací lopatek. Pro terapii se 

vyuţívají mobilizační techniky do trakce a nácvik extenze hrudní páteře. 

Nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice, ve kterém je 

cílem zapojit bránici do dýchání a zároveň i do stabilizační funkce. Výchozí polohou pro nácvik je 

napřímení osy těla s kaudálním postavením hrudníku. S nádechem se mají ţebra pohybovat 

laterálně a tím rozšiřovat dolní aperturu hrudníku. Důraz je kladen na rozšiřování břišní stěny všemi 

směry, nejen dopředu. Zároveň se umbilikus nesmí pohybovat kraniálním směrem. Nácvik je moţné 

provádět v různých polohách  

Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím reflexní lokomoce. Pomocí reflexní 

stimulace je moţné v počáteční fázi edukace aktivovat model vyváţené aktivace svalové souhry 

mezi svaly břišního lisu a zádovými svaly. 

Dále Kolář prosazuje cvičení s uvědoměním. Popisuje, ţe pohyby denního ţivota provádíme 

automaticky a mimovolně, coţ způsobuje, ţe některé svaly vyuţíváme nedostatečně, zatímco jiné 

přetěţujeme. Člověk se nezaměřuje na způsob vykonávání všedních činností, jak se pohybuje 

a celkově pouţívá své tělo. V terapii je velká snaha o zlepšení povědomí pacientova těla, coţ 

zároveň pozitivně ovlivňuje zlepšení pohybové kvality neboli somatognozii a stereognozii (Kolář, 

2009, s. 236-239). „Somatognozie představuje schopnost správné identifikace vlastního těla. 

Stereognostickou funkci lze charakterizovat jako schopnost prostorového vnímání kontaktu se 

zevním prostředím (bez pomoci zraku) ve vztahu k našemu tělesnému schématu.“ (Kolář, 2007, 

s. 13-15) 

Pro podpoření těchto schopností se vyuţívají cviky, při kterých je člověk nucen uvědomovat 

si, jak se pohybuje, kde je ve svalech zvýšené napětí a zda některý sval nevydává nadměrnou 

svalovou aktivitu. Cviky se provádějí pomalu, několikrát se opakují a pacient se snaţí o maximální 

proţitek polohy a pohybu. Při cvičení se vyuţívají např. izolované pohyby v rozdílně obtíţných 

posturálních situací. Podobné principy popisuje i metoda Feldenkraise či Tai Chi (Kolář, 2007, s. 

14-15). 
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6.5.4 Feldenkraisova metoda 

Tato metoda učí vyuţívat inteligenci těla a optimalizovat pohyby. Nespočívá v mechanickém 

opakování pohybů, neusiluje o nárůst svalové hmoty, ale zaměřuje se na zlepšení koordinace mezi 

mozkovou činností a pohybem. Nepředepisuje, jak má člověk správně dýchat či chodit, ale učí, jak 

si plně uvědomovat pohyb těla, kde se nalézají centra napětí a kde je vydáváno zbytečně mnoho 

energie. Je zde ponechána moţnost, aby si člověk sám objevil ty správné a účinné pohyby. 

Feldenkraisova metoda se uplatňuje v různých oblastech lidského ţivota, vyuţívá se často 

k uvolnění psychického napětí.  

Dýchání popisuje jako jeden z pohybů, který souvisí s celkovou organizací pohybových vzorů 

našeho těla. Feldenkrais se ve své lekci „Myšlení a dech“ zmiňuje o významu správného dýchání, 

které ovlivňuje i kvalitu celé osobnosti. Pro svá cvičení vyuţívá polohy na zádech s pokrčenými 

nohy v kolenou, s chodidly spočívajícími na podloţce. Popisuje celý průběh vzduchu dýchacím 

systémem a během lekce podporuje u pacienta představu, jak postupuje dechová vlna. Jako druhou 

pozici pro proţívání dechu je volen sed se zkříţenýma nohama s hlavou skloněnou, rukama za 

hlavou a lokty visícími uvolněně mezi koleny. I v této poloze má pacient prociťovat celou dráhu 

dechu od nosních dírek do průdušek a rozpínání pravé a později levé plíce. Poukazuje na to, ţe 

pouhá myšlenka na určitý pohyb – v tomto případě dechový – dokáţe daný pohyb subjektivně 

zintenzivnit (Feldenkrais, 1996, s. 175-178; Wildman, 1999, s. 149-160). 

6.5.5 Alexandrova technika 

Alexandrova technika získala svůj název po svém autorovi, australském herci Frederickovi 

Matthiasovi Alexandrovi. Při sebepozorování a řešení obtíţí s chronickými hlasovými problémy 

objevil principy, které propojují fyzickou i duševní stránku člověka a oslovují formu a funkci 

postury a pohybu (Schlinger, 2006, s. 867-868). 

Alexander nazval jeden ze svých základních principů „psycho-fyzická jednota“; vysvětluje 

v něm, ţe veškerá naše činnost zahrnuje proces duševní i fyzický. Učil, ţe svalové napětí, 

kinestetická percepce a reaktivita jsou propojené a souvisejí se všemi základními polohami jedince, 

které se celkově vztahují k tzv. „sebeuţívání“. Často se stává, zvláště u pacientů s bolestí bederní 

páteře, ţe si v průběhu ţivota vytvořili nesprávné, automatické reakce na různé podněty. Ty vedly 

k adaptaci aktivity svalového napětí, která je neefektivní a souvisí se sníţením přesnosti 

kinestetické percepce. Tyto adaptace mohou zvýrazňovat četné psychosomatické potíţe 

např. úzkost, či bolest páteře (Cacciatore et al., 2005). 

Celkové uţití a funkčnost je určeno vztahem hlavou vůči krku a hlavy s krkem vůči trupu 
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a ostatním částem organismu. Vztah hlavy, krku a páteře nazval Alexander „primární kontrolou“, 

která je dle něj klíčová k rozvoji uvědomění a správného uţití těla (Forsstromová, Hampsonová, 

1996, s. 10-13; Schlinger, 2006, s. 867-868;). 

Alexandrova technika je dle svého autora učební proces, kterým jsou navyklé nesprávné 

pohybové vzory měněny. Proto upřednostňuje pro terapeuta název učitel a pro pacienta název ţák. 

Alexander pracoval se svými ţáky vţdy před zrcadlem. Postupoval skrz pohyb ze sedu do stoje či 

do pozice vleţe, se zaměřením na náleţitou polohu hlavy, krku a páteře a tzv. „prodlouţení těla“. 

Během změn poloh Alexander nabádal k vizuální kontrole pro zachování správné pozice, protoţe 

propriocepce můţe mnohdy poskytovat nespolehlivé nebo chybné smyslové uvědomování (Jain 

et al., 2004, s. 814-815). 

6.5.5.1 Základní procedury Alexandrovy techniky 

Mezi základní procedury Alexandrovy techniky patří: „opice“, „dřep“, „výpad“, „klek“ 

a „všechny čtyři“ (viz příloha 2). Všechny tyto pozice učí, jak uţívat své tělo a kladou důraz na 

správný vztah hlavy, krku a páteře. Dají se vyuţít pro činnosti kaţdodenního ţivota. 

 Opice (pozice na pomezí stoje a dřepu): V této pozici se hlava a kolena nalézají ventrálněji 

a vyvaţují hýţdě, které jsou nad patami. Ideální vztah hlavy, krku a páteře umoţňuje 

správné uţívání všech částí těla. Předním i zadním svalům trupu je poskytnuta moţnost na 

jejich prodlouţení, je dán větší prostor hrudnímu koši a bránici, čímţ je umoţněno správné 

dýchání. Ostatní pozice vycházejí ze stejné mechaniky.  

 Výpad: Základní postavení je zaloţené na pozici „opice“, jedna noha je postavena před 

tělem a druhá za tělem. Tímto tvoří pevnou základnu pro pohybování těla antero-

posteriorně. Poloha se dá vyuţít pro první fázi porodu.  

 Dřep: Procedura vychází z pozice „opice“, ale je více prohloubená. Jsou dodrţeny opět 

všechny základní principy – hlava, krk a trup jsou v napřímení, celé plosky nohou spočívají 

na podlaze, záda jsou prodlouţená a rozšířená.  

 Klek: Tato procedura začíná ve stoji, váha se přesune na paty pro uvolnění kyčlí, kolen 

a kotníků. S uvolněním krku a nakloněním hlavy ventro-kraniálně se nakloní i trup a nakročí 

se dozadu. Následuje pokleknutí na jedno koleno, větší nahnutí trupu dopředu a s posunem 

kyčlí dozadu dojde k pokleku i na druhé koleno. Kolena jsou od sebe na šířku pánve.  

 Všechny čtyři: Hmotnost těla je rozloţena na všech čtyřech končetinách, postavení hlavy, 

krku a páteře se nalézá v jedné linii. Horní končetiny jsou kolmo pod ramenním pletencem, 

dolní končetiny kolmo pod pánevním pletencem (Forsstromová, Hampsonová, 1996,  

s. 30-41). 
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6.5.5.2 Alexandrova technika a dýchání 

Díky celkové koordinaci a správnému „sebe-uţívání“ člověk získá i kontrolu nad svým 

dechovým mechanismem, kde opět hraje klíčovou roli vztah hlavy, krku a páteře. Vyváţený stav 

primární kontroly zabezpečuje správnou oporu hrudnímu koši a svalům k němu upevněným spolu 

s volností jejich pohybů. Mezi nesprávné návyky, negativně ovlivňující dýchání, je řazeno napětí 

v krčních, šíjových a ramenních svalech, rigidní hrudník a zvětšené napětí ve svalech břišních, 

svalech kolem dolní části páteře a svalech pánevních (Forsstromová, Hampsonová, 1996, s. 30-41). 

Studie Austina a Ausubela (1992, s. 486-490) vyhodnocovala účinky Alexandrovy metody na 

plicní funkce. Statisticky významné zvýšení bylo zaznamenáno v PEF (peak expiratory flow) 

a maximálním nádechovém a výdechovém ústním tlaku. Na zlepšení plicních funkcí se nejspíš 

podílely faktory, jako jsou: protaţení svalů trupu, inhibice poklesových vzorů postury a zvýšení síly 

a výdrţe břišních svalů.  

V dechových cvičeních se tato technika zaměřuje na uvolnění dechových svalů, volnější 

a větší pohyblivost hrudního koše a prodlouţený výdech. Mezi dechová cvičení, která jsou vhodná 

v těhotenství i během porodu, patří „šeptané Á“ a „dýchání s nafouknutými tvářemi“ (v literatuře 

popisováno jako ústní brzda) (Forsstromová, Hampsonová, 1996, s. 64-66). 

Šeptané Á: Tento typ cvičení podporuje uvolnění svalového napětí, které dýchání omezuje. 

Jedná se zejména o svaly čelisti, svaly krční a šíjové. Pro celý průběh cviku je ţena instruována, aby 

myslela na něco příjemného a usmívala se, čímţ se uvolní obličejové svaly. 

Výchozí polohou můţe být stoj či sed, vhodné je cvičit před zrcadlem. V začátku cvičení jsou 

zavřená ústa, rty se jemně dotýkají, jazyk volně leţí se špičkou za dolními zuby. Při začátku 

výdechu ţena otevře ústa a s výdechem šeptá hlásku Á. Výdech by neměl být tlačený, zvuk je 

jemný a plynulý. Na konci výdechu ţena zavře ústa, nadechuje se nosem (Forsstromová, 

Hampsonová, 1996, s. 66-67). 

Šeptané Á a pánevní dno: Během dýchání za normální situace se při nádechu pánevní dno 

jemně uvolňuje a při výdechu stahuje. Avšak při celém porodu je ţádoucí udrţet pánevní dno 

v uvolněném stavu. Cvik „šeptané Á“ vyuţívá vztahu mezi napětím svalů čelisti, okolí úst a napětí 

pánevního dna pro uvolnění svalů pánevního dna. 

S výdechem a šeptáním hlásky Á se spojí představa, ţe stejně tak se vysílá vzduch i pánevním 

dnem (Forsstromová, Hampsonová, 1996, s. 67-68). 

Dýchání s nafouknutými tvářemi: Toto dechové cvičení má stejný základ jako „šeptané Á“. 

Navíc ale zlepšuje uvědomění si rtů a obličeje, napomáhá uvolnit napětí v orofaciální oblasti 

a zároveň i oblasti pánevního dna.  

Cvičení je cíleno na výdech. Začíná se pokynem nafouknutí tváří tak, aby se rozšířily, ne ale 
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do pevného napnutí. Rty jsou jemně sevřeny a zuby mírně od sebe. Při výdechu je vzduch pomalu 

vydechován proti odporu rtů, tváře jsou udrţovány nafouknuté. Nádech je prováděn nosem se 

zavřenými ústy (Forsstromová, Hampsonová, 1996, s. 68). 

6.5.6 Alternativní metody 

6.5.6.1 Jóga v těhotenství 

Jóga je nejstarší známý systém zabývající se osobním rozvojem, zahrnující tělo, mysl i ducha. 

Podstatou jógy je pomocí fyzického cvičení dosáhnout uvolnění mysli. V dnešním světě jiţ existuje 

mnoho škol, které staví na stejném základě, ale zaměřují se speciálně. Mezi klasický styl jógy patří 

„Systém Jóga v dnešním ţivotě“. Studií na účinnost metod, které jsou z hlediska klasické medicíny 

alternativní, není zatím mnoho a jejich hodnocení není snadné. Přesto z dostupných studií vyplývá, 

ţe cvičení jógy má pozitivní vliv na orgánové soustavy, např. kardiovaskulární (Čajka et al., 2010, 

s. 715-717). 

Cvičení jógy je doporučováno jako účinný zdravotní nástroj v období těhotenství. Vyuţívá 

pomalé protahování, koordinaci s dechem a účinnou relaxaci. Zdůrazňuje, ţe pro cvičení je důleţité 

přívětivé prostředí a edukovaný učitel jógy, který se orientuje v těhotenské problematice. Pro 

cvičení se doporučují ranní hodiny. Při všech cvicích je ţádoucí synchronizace s dechem 

(Widdowson, 2004, s. 10-11). 

 

Dechové techniky jógy 

V dechových technikách jóga vyuţívá vědomý dech, tzv. pránájáma, který se skládá ze čtyř 

fází, které jiţ byly zmíněny (viz kapitola 6.5.1.2). Veškeré dechové techniky jsou prováděny 

v pohodlné pozici vsedě, kromě „plného jógového dechu“, který má určenou relaxační polohu 

vleţe. Pro pozice různých cviků jógy platí, ţe při nich ţeny nesmí lapat po dechu nebo se dostat do 

stavu z nadbytku vzduchu (točení hlavy, mţitky před očima aj.) (Widdowson, 2004, s. 14-15). 

Jógový dech je vědomý, plně kontrolovaný. Nejjednodušší technikou je „plný jógový dech“, 

který vyuţívá tzv. dech břišní (s pomocí spodní části trupu pod ţaludkem), hrudní (vztahuje se 

k oblasti středních laloků plic v hrudním koši) a podklíčkový (zahrnuje horní ţebra a oblast kolem 

klíčních kostí). Tato technika vyuţívá přikládání dlaní na jednotlivé oblasti hrudníku pro 

zvýrazněné uvědomování si dané oblasti. Ruce se pokládají plošně nejdříve na oblast břicha (ve 

výšce umbiliku) a nádech je vědomě zaměřen do spodních laloků plic. Poté je dotyk rukou umístěn 

po stranách hrudního koše a cílem je aktivace meziţeberních svalů s pocitem roztahujících se ţeber. 

V posledním, třetím kroku se dlaně pokládají na klíční kosti a vyuţívá se horního hrudního dechu 
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s pocitem vzduchu aţ pod rameny. Kaţdý tento krok by se měl opakovat šestkrát a po nádechu by 

měl následovat výdech s vědomým uvolněním svalů hrudníku a břicha. „Plný jógový dech“ všechny 

tyto kroky spojuje, kombinuje břišní, hrudní i podklíčkový dech. Dýchání se přirovnává ke 

vzdouvajícímu se moři (Widdowson, 2004, s. 32-35; Mahéšvaránanda, 2006, s. 20-23). 

„Psychická očista dechem“ je další dechovou technikou slouţící ke koncentraci a stimulaci. 

Vyuţívá střídavého nádechu pravou a levou nosní dírkou – nádech levou nosní dírkou, výdech 

pravou, poté nádech pravou nosní dírkou a výdech levou. Provádí se v pohodlném napřímeném 

sedu. Jedna z moţností postavení rukou je drţení prstů nad kořenem nosu.  

K porodu jóga doporučuje techniky s představou foukání do plamene svíčky a foukání do 

peří, které zdůrazňují nutnost prodlouţeného výdechu a poskytují určité zklidnění. V první době 

porodní by se měla ţena zaměřit na relaxaci a průběh dýchání. Navzdory bolesti by měl být výdech 

jemný, dlouhý a hluboký. Při zesílení kontrakcí, kdy ţena začíná dýchat mělčeji, je doporučovaná 

představa odfoukávání peříčka z dlaně. Mezi jednotlivými kontrakcemi je důleţité umět se 

několikrát zhluboka a uvolněně nadechnout. Pokud na konci první doby porodní nejsou porodní 

cesty plně otevřené, můţe pomoci technika sfoukávání svíčky – pomocí krátkých dechů sfoukávat 

prsty jako svíčky (Widdowson, 2004, s. 122-124). 

6.5.6.2 Pilates v těhotenství 

Pilates patří mezi populární novodobé styly, které vycházejí z jógy, čerpají tedy z východních 

systémů, ale byly vytvořeny jiţ na Západě (Čajka et al., 2010, s. 715-717). 

Prostřednictvím cvičení Pilates se trénuje psychická i fyzická stránka člověka. Tato metoda se 

zaměřuje na hluboké svaly, posilování středu těla, udrţování tělesné rovnováhy a učení správného 

postoje. Dále rozvíjí sílu břišních svalů, bránice a svalů kolem páteře.  

Cvičební program Pilates staví na osmi pravidlech, která jsou: soustředění, dýchání, 

vyvaţování, ovládání, důslednost, pohyb, oddělování a pravidelnost. Pro nácvik správného dýchání 

opět vyuţívá uvědomělého dýchání s přikládáním rukou na části trupu ve vyrovnané vzpřímené 

poloze, se soustředěním se na dechové pohyby a jejich lokalizaci (King, Green, 2005, s. 16-36). 

6.6 Nácvik dýchání k porodu 

Existuje široká nabídka invazivních i neinvazivních podpůrných metod pro ţeny při porodu. 

Mezi nejčastější a nejefektivnější nefarmakologické metody se řadí dechové techniky, relaxace, 

akupresura a masáţe. Výhody těchto technik spočívají v tom, ţe porod nenarušují, jsou jednoduché, 

efektivní a bez nepříznivých vedlejších účinků. Studie prokazují, ţe tyto techniky zvyšují 

spokojenost ţen při porodu díky pocitu kontroly celého jeho průběhu (Brown et al., 2001, s. 1-8). 
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Mezi nejčastěji diskutované techniky k ovlivnění bolesti je relaxace. Relaxace zvyšuje 

toleranci bolesti pomocí několika mechanismů zahrnujících sníţení úzkosti, sníţení vyplavení 

katecholaminů, zvýšení prokrvení dělohy a sníţení svalového napětí. Její účinek je silnější, pokud 

se jej ţena naučí vyuţívat jiţ v předstihu. Relaxace většinou zahrnuje dechové techniky, které slouţí 

mimo jiné i k odvedení pozornosti ţeny od bolesti. Na sníţení bolesti během porodu má vliv 

i poloha a pohyby matky (Brown et al., 2001, s. 1-8). 

Proto je velmi důleţité naučit se pracovat se svým dechem během těhotenství, protoţe právě 

dech spolupůsobí na průběhu porodu. Při nácviku je základem zvolit pohodlnou polohu, aby se 

dosáhlo úplného uvolnění. Doporučované polohy jsou: 

 vleţe na zádech s pokrčenými dolními končetinami, moţné i s podloţením hlavy (pouze do 

II. trimestru); 

 vsedě s pokrčenými dolními končetinami s oporou o zeď a s podepřením polštářů, 

alternativou je opora o gymnastický míč; 

 vsedě na gymnastickém míči; 

 vleţe na boku s podloţenou hlavou a vypodloţením mezi koleny (Kitzingerová, Baileyová, 

1997). 

6.6.1 Průběh porodu a s ním související dechové techniky 

6.6.1.1 První doba porodní 

První doba porodní, také nazývaná otevírací, je zahájena pravidelnými kontrakcemi dělohy, 

rozvíjením děloţního hrdla a branky, trvá aţ do jejího otevření (do průměru 10 cm). Vlastní porod 

často začíná spontánním odtokem plodové vody. První doba porodní představuje nejdelší část 

porodu. U prvorodiček trvá obvykle 6-7 hodin, u vícerodiček se doba zkracuje na 3-4 hodin (Čech 

et al., 2006, s. 125-132). 

Pro první dobu porodní je důleţitý nácvik hlubokého dýchání, které se vyuţívá pro větší 

okysličení plodu během kontrakce. Mezi vhodné polohy pro ranou fázi porodu patří vertikální 

polohy, které uvolňují kyčelní klouby a pánevní dno: 

 široký dřep rozkročný s rukama opřenýma o lůţko, 

 stoj rozkročný, 

 sed na gymnastickém míči (Kolář, 2009, s. 637). 

Ke zvýšení tolerance bolesti spojené s kontrakcemi pomáhají houpavé rytmické pohyby 

např. při chůzi či sedu na gymnastickém míči (Brown et al., 2001, s. 1-8). 

V této fázi je důleţité, aby se rodička co nejvíce uvolnila. K tomu mohou slouţit dechová 
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cvičení z Alexandrovy metody nebo z jógy (viz kapitola 6.5.5.2 nebo 6.5.6.1). Uvolnění hlasivek 

během dechového cvičení vede k celkové relaxaci (Zwinger et al., 2004, s. 145). 

Během přechodné fáze porodní je vyuţíváno povrchové dýchání, kdy je nutné prodýchat 

kontrakce a překonat nucení na tlačení (Kolář, 2009, s. 637). 

Nácvik povrchového dýchání: Provádí se rychlými a krátkými nádechy a následují rychlé 

a krátké výdechy. Nádechy i výdechy se provádějí ústy, vzduch je vpouštěn do horní části plic. 

Povrchové dýchání by mělo trvat 2 minuty a poté se ţena můţe volně vydýchat (Beránková, 2002). 

6.6.1.2 Druhá doba porodní 

Druhá doba porodní, vypuzovací, počíná okamţikem zániku branky a končí vypuzením 

plodu. U prvorodičky trvá cca 15-20 minut, u vícerodičky se tato doba zkracuje na 5-10 minut 

(Čech et al., 2006, s. 125-132). 

Pro druhou dobu porodní se nacvičují moţné porodní polohy a dýchání pro tlačení během 

kontrakcí, kterými rodička aktivně spolupracuje na vypuzování plodu pouţíváním břišního lisu. 

Tlak má působit v ose, promítat se do pánevního dna, proto není ţádoucí záklon hlavy (Zwinger 

et al., 2004, s. 147; Kolář, 2009, s. 637). 

Nácvik dýchání pro tlačení: Ţena se zhluboka nadechne, vydechne s následným nádechem 

a zadrţením dechu na cca 20 sekund. Výdrţ je postupně prodluţována aţ na 60 sekund, coţ je 

moţná délka děloţní kontrakce. Během výdrţe je moţné provést tzv. přivdechnutí, coţ znamená bez 

předchozího výdechu se krátce nadechnout a opět dech zadrţet (Beránková, 2002). 

6.6.1.3 Třetí doba porodní 

Třetí doba porodní je období od porodu plodu aţ do odloučení placenty. Délka této fáze činí 

přibliţně 5-10 minut (Čech et al., 2006, s. 136). 

6.6.1.4 Čtvrtá doba porodní 

Někdy je zmiňována i čtvrtá doba porodní či výstiţněji poporodní, která označuje dvě hodiny 

po vypuzení placenty. V této době ještě probíhá zvýšená činnost dělohy, významná pro zastavování 

krvácení z míst, kde inzerovala placenta. První hodiny po porodu jsou vyuţívány ke kontaktu 

s dítětem, či pokud to není moţné, tak k odpočinku (Zwinger, 2004, s. 154). 

6.7 Pohybové aktivity a sporty vhodné v době těhotenství 

Mezi nejvhodnější pohybové aktivity patří především aerobní a v omezenější míře 

i posilovací aktivity, např. chůze, plavání, jízda na kole, běţkování, tanec, břišní tanec, apod. Do 
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výběru vhodných pohybových aktivit se zařazují hlavně ty, při kterých se dá jednoduše kontrolovat 

srdeční frekvence (Artal, Toole, 2003, s. 6-7; Máček, Radvanský, 2011, s. 160). 

V následujících podkapitolách jsou zmíněné pohybové aktivity ve vodním prostředí a chůze, 

které patří k nejvíce doporučovaným aktivitám vhodným pro těhotné ţeny s příznivým vlivem na 

motoriku dýchání. 

6.7.1 Pohybové aktivity ve vodním prostředí  

Vodní prostředí poskytuje díky svým pozitivním vlastnostem široké spektrum moţností 

pohybových aktivit z hlediska tělesné výchovy i fyzioterapie. Díky hustotě vody, která brzdí 

veškeré pohyby, je téměř potlačeno nebezpečí pádu či úrazu. Dále vztlaková síla vody kladně 

působí na klouby, vazy, svaly a obratle, vytváří břišní podporu a příznivě ovlivňuje 

i kardiovaskulární aparát (Katz, 1996, s. 285). 

Nejvýznamnějším efektem je redistribuce extravaskulární tekutiny do cévního prostoru, ústící 

ve zvýšení krevního objemu. Tento jev nastává velmi rychle a vede ke sníţení krevního tlaku – 

systolického i diastolického. Tyto změny jsou doprovázené sníţením hladiny antidiuretického 

hormonu, aldosteronu a reninu. Změna krevního objemu vede k ventilačním změnám – poklesu 

vitální kapacity, ventilační kapacity a exspiračního rezervního objemu. Vodní prostředí je ideální 

pro vyvarování se hypertermie během těhotenství (Artal, Toole, 2003, s. 6-12). 

Během ponoření těla do vody se v závislosti na hloubce zvyšuje hydrostatický tlak. Zvýšený 

hydrostatický tlak působí na zintenzivnění ţilního návratu do kardiovaskulárního systému 

a následně ke zvýšení eliminace moči a sníţení edémů. Pro zmíněný efekt se doporučuje strávit ve 

vodě alespoň 20 minut (Katz, 2003; Irion, Irion, 2011, s. 46-49). 

6.7.1.1 Zásady pro pohybové aktivity ve vodním prostředí 

Během těhotenství je důleţité více neţ za normálního stavu dodrţovat pravidla bezpečnosti 

především dobrou organizací bazénu a dodrţováním základních hygienických poţadavků. V první 

řadě musí být vodní prostředí hygienicky nezávadné, aby se předešlo gynekologickým zánětům, 

především zevních rodidel, ke kterým má gravidní ţena sklony. Proto jsou pro plavání těhotných 

nejvhodnější ranní hodiny, kdy jsou bazény dobře ošetřené (Čechovská, Miler, 2008, s. 82-83). 

Také teplota bazénu by měla být o 2-4 °C vyšší neţ v běţných bazénech. Doporučená teplota 

je 30 °C (Katz, 1996, s. 286). 

Pro těhotnou ţenu platí ještě určitá zdravotní doporučení, jako jsou: 

 pohybová aktivita ve vodě se doporučuje nejdříve za 1-2 hodiny po jídle; 

 při cvičení delším neţ 1 hodina je nutné doplnit tekutiny; 
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 při pohybové aktivitě ve vodě je vhodná koncentrace na pravidelný rytmus dýchání; 

 cvičení ve vodě není doporučeno ihned po větší fyzické námaze; 

 pohybová aktivita by neměla podmiňovat nepříjemné ani bolestivé pocity; 

 vodní pohybové aktivity je kontraindikována při různých onemocněních např. zvýšená 

tělesná teplota, akutní záněty, koţní choroby a defekty aj.; 

 pohybové aktivity, které se nedoporučují v těhotenství, jsou skoky do vody, potápění, 

plavání s omezeným dýcháním a přetáčivé pohyby; 

 ţena by ve vodě neměla prochladnout; 

 ţeny by neměly pobývat v příliš teplé sprše, sauně či páře (Čechovská, Miler, 2008, s. 82-

83). 

6.7.1.2 Plavání v těhotenství 

Pro těhotné ţeny je plavání nejvhodnější aktivitou, jak tvrdí mnoho autorů i WHO. Pokud 

ţena dodrţuje výše zmíněná pravidla, dá se plavání provozovat aţ do 38. týdne těhotenství (Clapp, 

2002, s. 58-62; Bejdáková, 2006; Čechovská, Miler, 2008). 

Plavání je pohybovou aktivitou, při které se lokomoce uskutečňuje především přes ramenní 

pletenec. Tímto se zapojují do lokomoce svalové skupiny, které se účastnily lokomoce stejného typu 

v raném věku při spontánním plazení. Lokomoce přes pletenec ramenní oslovuje celé tělesné 

schéma (Kračmar, 2005, s. 82-88). 

Ţena by měla ovládat základní plavecké dovednosti, které jsou předpokladem pro správné 

provedení plaveckých pohybů. Patří mezi ně umění splývání ve vodě, dovednost orientovat se ve 

vodě, vnímání vody a dílčích pohybů v ní a především dovednost plaveckého dýchání, jehoţ hlavní 

součástí je výdech pod hladinu (Čechovská, Miler, 2008, s. 15-16). 

Pro rehabilitaci je povaţován za nejvhodnější plavecký styl znak, který poskytuje zapojení 

celého tělesného schématu do kříţeného lokomočního vzoru. Při plavání na zádech dochází 

k extenzi osového orgánu s veškerými klady pro funkční centraci zapojených svalů. Jako další 

plavecký styl je doporučován styl prsa, pro jehoţ správné provedení je ale esenciální ponořování 

hlavy pod vodní hladinu. Běţná populace při plavání tohoto stylu drţí hlavu nad hladinou a vytváří 

tím záklon krční páteře. Toto postavení ovlivňuje i další segmenty těla – vzniká vnitřní rotace 

v ramenním kloubu, retroverze pánve a tím je narušen optimální průběh svalových řetězců mezi 

trupem, pánví a dolními končetinami, coţ je i v těhotenství neţádoucí (Kračmar, 2005, s. 82-88). 
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6.7.1.3 Cvičení ve vodě 

Cvičení ve vodě (dnes jiţ často nazýváno Aqua-fitness) je společný název pro pohybové 

aktivity, které spojují pohyb ve vodním prostředí s pěstováním zdatnosti. Mezi jednotlivé druhy 

aqua-fitness patří propojování technik plavání (i synchronizovaného plavání), aqua-gymnastika, 

aqua-trénink, aqua-jogging, aqua-aerobik aj. Po domluvě s lékařem je moţné zapojit tato cvičení ve 

vodě do terapie mnoha lidí s oslabením i těhotných. Cvičení je zaměřeno především na adaptaci 

kardiovaskulárního systému při pohybovém zatíţení, podporuje správnou činnost dýchacího 

systému, zvyšuje psychickou odolnost (Čechovská et al., 2003, s. 6-9). 

Mezi další pozitivně ovlivněné funkce při cvičení ve vodě patří termoregulace. Během cvičení 

byla zaznamenána niţší rektální teplota v porovnání se cvičením na suchu. Vodní prostředí zajišťuje 

zvýšenou teplotní výměnu. Mnoho ţen si volí aqua-aerobic také kvůli tomu, ţe cvičení je 

organizováno ve skupině, coţ poskytuje pozitivní společenský efekt (Katz, 1996, s. 289). 

Během cvičení jsou vyuţívány fyzikální principy, které trénink i výběr cviků ve vodě 

ovlivňují. Uplatňuje se vztlak vody - charakterizován Archimédovým zákonem, hydrostatický tlak – 

tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny, odpor vody, setrvačnost, páky a zákon akce a reakce 

(Janošková, Muchová, 2002, s. 17-20). 

Dle studie Baciuka et al. (2008) nemá cvičení ve vodě ţádný efekt na kardiovaskulární 

parametry těhotných ţen, na délku či typ porodu. Avšak mnoho ţen, které během těhotenství 

docházely na aqua-aerobic, během porodu nepoţadovalo podání analgetik, nejspíš díky lepší 

psychosociální kondici. 

6.7.2 Chůze 

American College of Sports Medicine (ACSM) doporučuje těhotným ţenám udrţovat 

pohybovou aktivitu střední intenzity přinejmenším 30 min./den po většinu dní v týdnu a spotřebovat 

minimálně 150 kcal/den, aby aktivita přinášela zdravotní přínos (DiNallo et al., 2008, s. 28-35). 

Je dokázáno, ţe těhotné ţeny, které se pohybují pravidelně za zmíněných podmínek, mají 

kratší a méně komplikovaný porod, přiměřený nárůst váhy, méně často indikovaný císařský řez 

a rychlejší rekonvalescenci po porodu (Clapp, 1990). Dále udrţování fyzické kondice napomáhá 

zvýšení dechového objemu, srdečního výdeje a krevního objemu (Brown, 2002).  

Při chůzi je také zvětšen mobilizační účinek dechových pohybů na páteř jako celek. Dechové 

fáze, které ovlivňují pohyb obratlů – při nádechu s tendencí k extenzi a při výdechu s tendencí 

k flexi - jsou totiţ zvýrazněny torzními pohyby obratlů (Véle, 2006, s. 113). Navzdory výhodám 

pohybové aktivity bylo ale zjištěno, ţe většina těhotných ţen se pohybuje nedostatečně.  

Dle Evensona et al. (2004, s. 400-407) je chůze první volbou pohybové aktivity pro většinu 
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těhotných ţen, nejspíš proto, ţe je vnímána jako bezpečnější a jednodušší neţ ostatní pohybové 

aktivity. 

Pro povzbuzení a motivování těhotných ţen, které povaţují pohybovou aktivitu jako 

nepotřebnou v době těhotenství, vznikla studie „Walking for Health in Pregnancy“. Tato studie 

tvrdí, ţe chůze ve vlastním vybraném tempu můţe poskytnout zmíněné zdravotní přínosy. Pro 

dosaţení spotřeby 150 kcal/den studie doporučuje chůzi po dobu delší neţ 30 minut. Ve 22. týdnu 

by chůze měla probíhat po dobu alespoň 35 minut, v 32. týdnu alespoň 37 minut (DiNallo et al., 

2008, s. 28-35). 

6.8 Pohybové aktivity nevhodné pro dobu těhotenství 

Organizace ACOG (2002) nedoporučuje řadu pohybových aktivit během těhotenství kvůli 

jejich zvýšenému riziku poškození matky či plodu. Mezi ně patří: 

 nadměrná namáhavá cvičení v supinační poloze; 

 aktivity se zvýšeným rizikem pádů a abdominálního traumatu např. sjezdové lyţování, 

sportovní gymnastika, jízda na koni; 

 sporty s častým osobním kontaktem, např. pozemní hokej, kopaná, košíková; 

 pohybové aktivity s nadměrným zatíţením kloubů např. jogging či tenis; 

 potápění a skoky do vody (Artal, Toole, 2003, s. 8; Máček, Radvanský, 2011, s. 160). 
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7 KAZUISTIKA 

Pacientka: A. H. 

Narozena: 1985, věk: 27 let 

Diagnóza: fyziologické těhotenství 

      určený termín porodu: 27. 5. 2012; porod: 7. 5. 2012 (v týdnu 37+1) 

 

Anamnéza: 

RA: výskyt hemeroidů a křečových ţil 

OA: oboustranná percepční nedoslýchavost - horší vpravo, středně těţká krátkozrakost - horší 

vpravo, v 6 letech diagnostikováno vadné drţení těla, hypermobilita, úraz hlezenního kloubu na 

PDK, odstranění nosních mandlí, v dětství opakované hospitalizace pro acetonemické zvracení, 

2000-2001 diagnostikovaná anorexie 

SPA: studentka 

AA: ţádná 

FA: ţádná 

GA: 1. menses ve 13 letech, nyní 1. těhotenství 

SpA: před otěhotněním aktivní plavání – v sezóně kaţdodenní, jogging dvakrát týdně, jóga 

Tai Chi; v těhotenství udrţuje plavání, denní chůzi, 1x týdne zdravotní cvičení 

NO: první fyziologické těhotenství 

 

První vyšetření v 5. měsíci těhotenství (týden 26+4) 29. 2. 2012: 

Fyzioterapeutické vyšetření: 

1. Aspekce stoje 

Pohled zezadu: 

- paty zcela zatíţené, s převahou na laterální straně 

- achillovy šlachy symetrické, podkolenní jamky symetrické 

- pravá gluteální rýha více vyrýsovaná, umístěna kaudálněji 

- postavení SIPS symetrické 

- zvýšené napětí v paravertebrálních svalech, zejména v bederní páteři 

- páteř rovna v sagitální rovině 

- pravá lopatka v kaudálnějším postavení  

- asymetrická vzdálenost mediálních úhlů lopatek – pravá lopatka blíţe ke střední čáře 

- kaudálnější postavení pravého ramene  
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Pohled zboku: 

- příčná klenba oboustranně sníţená, podélná klenba hmatná 

- zatíţení obou dolních končetin rovnoměrné 

- zvýšené svalové napětí kolem kolenního kloubu 

- anteverzní postavení pánve 

- prominence břišní stěny 

- zvýšena bederní lordóza 

- vyhlazená hrudní kyfóza 

- protrakce levého ramene 

- mírně zvýšena krční lordóza 

Pohled zepředu: 

- příčná klenba oboustranně sníţena 

- rovnoměrné zatíţení dolních končetin 

- zvýšené napětí v okolí levého kolene 

- postavení pánve symetrické 

- levá tajle výrazněji vykrojená 

- kaudálnější postavení pravého ramene 

- mírný úklon hlavy doleva 

2.  Palpace 

- m. sternocleidomastoideus v místech úponové šlachy – zvýšené napětí na pravé straně 

- m. trapezius, kraniální sestupné snopce, střední část – zvýšené napětí na levé straně 

- úpony bránice na ţebra (Barral, Mercier., 2006, s. 70-72) – v oblasti úponu na proc. 

xiphoideus a laterálních úponů pars costalis zvýšené napětí 

- paravertebrální svaly – m. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis 

 pravá strana – oblast SI ve větším napětí, v oblasti lumbální lordózy lokální zvýšené 

napětí, zvětšené napětí extenzorů hlavy 

 levá strana – palpačně shodná + bolesti v úponech kraniálních sestupných snopců 

trapézového svalu 

- zvýšené napětí levého m. pectoralis minor 

3.  Antropometrie a vyšetření pohyblivosti páteře 

- obvod hrudníku v úrovni 4. ţebra při inspiriu a exspiriu: 85 – 76 cm 

- obvod břicha v nejširším místě (umbilikus): 82 cm 

- obvod pánve přes SIAS: 84 cm 

- Forestierova fleche: 2 cm (norma: 0 cm) 
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- Stiborova distance: 45-56 cm (norma: min. o 7-10 cm) 

- Schoberova distance: 5,5 cm (norma: min o 5 cm) 

- Čepojevova distance: 1 cm (norma: min. o 2,5-3 cm) 

- Ottův index inklinační/reklinační: 3,5/5 cm (norma: min. o 3,5/2,5) 

4.  Dynamické vyšetření 

- chůze – rytmická, pravidelná, výrazná rotace pánve, kraniokaudální pohyb v pánvi, při 

stojné fázi zvýrazněna extenze v LDK, PDK stáčena do vnitřní rotace, souhyb horních 

končetin 

subj.: větší napětí v PDK 

- vyšetření zkrácených svalů dle Haladové: 

 m. quadratus lumborum, paravertebrální zádové svaly, m. pectoralis major dle testu 

nezkráceny 

 pravá horní část m. trapezius v hypertonii, subj. tato část bolestivá 

- pohybové stereotypy dle Haladové: 

 extenze v kyčelním kloubu – kontraindikovaná poloha těhotenstvím 

 abdukce v kyčelním kloubu – nesymetrické, pravý m. maximus medius pomalejší 

zapojení 

 flexe trupu – diastáza břišních svalů 

 flexe hlavy vleţe na zádech – nadměrné zapojení m. sternocleidomastoideus et mm. 

scaleni 

 abdukce v ramenním kloubu – prominence levé lopatky 

- vyšetření hypermobility dle Haladové: všechna pozitivní 

- dechový pohybový stereotyp a motorika dýchání  

 klidné dýchání s frekvencí 14-16 dechů za minutu 

 převaha hrudního typu dýchání 

 během nádechu se hrudník rozšiřuje všemi směry, zvýrazněný pohyb dolních ţeber, 

dochází k mírnému souhybu pletenců ramenních 

5.  Spirometrické vyšetření – viz tabulka na konci této kapitoly 

 

Závěr vyšetření pro fyzioterapii: 

Charakteristická postura pro těhotenství (prohloubená lordóza bederní a krční páteře, 

anteverze pánve), motorika dýchání se přizpůsobuje rozšiřující se břišní dutině, omezené brániční 

dýchání, hypermobilita, paravertebrální svaly ve zvýšeném napětí, levá strana těla ve větší tenzi, 

zaměřit se na symetrii postury, sníţené příčné klenby noţní. 
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Krátkodobý plán fyzioterapie – zaměřený na motoriku dýchání: 

- korekce postury – zaměřená na stoj a sed 

- korekce motorického vzoru dýchání 

- dechová gymnastika – statická i dynamická 

- DNS – pro správné zapojení bránice, posílení HSSp 

- nácvik relaxace a relaxačních poloh 

- procedury z Alexandrovy metody pro kaţdodenní aktivity 

- prvky z Alexandrovy metody či Feldenkraisovy metody pro uvědomování si vlastního 

těla a nácviky aktivního odpočinku 

- edukace o významnosti pohybové aktivity v těhotenství – doporučení vhodných aktivit 

a přiměřené délky 

 

Dlouhodobý plán fyzioterapie (pro celou dobu těhotenství): 

Pacientka by si měla osvojit: 

- schopnost autokorekce postury, práce s tělesným schématem v návaznosti na růst plodu 

a zvětšující se břišní dutinu 

- správná motorika dýchání, zapojování bránice, uvědomování si dýchacích pohybů 

a svalů, které se na něm podílejí 

- schopnost relaxace a uvolnění celého těla 

- nácvik dýchání k porodu 

 

Druhé vyšetření v 7. měsíci těhotenství (v týdnu 30+5) 29. 3. 2012: 

Fyzioterapeutické vyšetření – ve zkrácené formě: 

1. aspekce – zploštělá podélná a příčná klenba, levá strana ve zvýšené tenzi, zvýšená 

prominence břišní stěny 

2. palpace – v m. trapezius zvýšené napětí oboustranně v horních snopcích; hypertonie 

v průběhu celé bránice; paravertebrální svalstvo ve zvýšeném napětí od přechodu C-Th aţ 

ke spodním hrudním obratlům; v lumbální části hypertrofie; prominující obratel na Th-L 

přechodu 

3. antropometrie a vyšetření pohyblivosti páteře 

- obvod hrudníku v úrovni 4. ţebra při inspiriu a exspiriu: 92-85 cm 

- obvod břicha v nejširším místě: 88 cm 

- obvod pánve přes SIAS: 86 cm 

- Forestierova fleche: 3 cm (norma: 0 cm) 
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- Stiborova distance: 44-54 cm (norma: min. o 7-10 cm) 

- Schoberova distance: 4 cm (norma: min. o 5 cm) 

- Čepojevova distance: 1,5 cm (norma: min o 2,5-3 cm) 

- Ottův index inklinační/deklinační: 5/4 cm (dochází k pnutí na břišní stěně) (norma: 

3,5/2,5 cm) 

4. dynamické vyšetření 

- chůze – rytmická, o širší bazi, pomalejší, výrazná aktivita zádového svalstva, větší flexe 

a hyperextenze v levém koleni, zmírněná rotace v pánvi 

- zkrácené svaly dle Haladové 

 m. quadratus lumborum oproti prvnímu vyšetření zkrácen, subj.: tah svalů na 

testované laterální straně, dle daných rozměrů nezkrácen 

 test na paravertebrální zádové svaly – kontraindikovaná poloha těhotenstvím 

 m. pectoralis major dle testu nezkrácen 

 pravá část m. trapezius horní části v hypertonii, subj. přetrvává bolestivost v této 

části 

- pohybové stereotypy dle Haladové: 

 extenze v kyčelním kloubu a flexe trupu – kontraindikovaná poloha těhotenstvím 

 abdukce v kyčelním kloubu – nesymetrické, pravý m. maximus medius pomalejší 

zapojení, subj.: unavitelnější 

 flexe hlavy vleţe na zádech – nadměrné zapojení m. SCM a mm. scaleni 

 abdukce v ramenním kloubu – v pravé HK zvýšené napětí 

- dechový pohybový stereotyp:  

 klidné dýchání s frekvencí 14-16 dechů za minutu 

 zvětšené rozvíjení dolních ţeberních oblouků laterálně, palpačně se rozšiřují 

meziţeberní oblouky, prohloubené dýchání, zapojení pomocných dechových 

svalů (skalenové svaly, horní část trapézového svalu) 

 subj. pacientka cítí v lehké zátěţi mírnou dušnost 

5. Spirometrické vyšetření – viz tabulka na konci této kapitoly 

 

Závěr vyšetření pro fyzioterapii: 

Postura se přizpůsobuje měnící se biomechanice těla (prohloubená lordóza bederní a krční 

páteře, změna polohy těţiště, anteverze pánve); motorika dýchání se přizpůsobuje rozšiřující se 

břišní dutině; bránice ve zvýšeném postavení, v napětí; hypermobilita; m. trapezius, krční 

a paravertebrální svaly ve zvýšeném napětí. 
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Krátkodobý plán fyzioterapie zaměřený na dýchání: 

- korekce postury – zaměření na stoj a chůzi 

- korekce motorického vzoru dýchání 

- dechová gymnastika – statická i dynamická 

- DNS – cviky pro správné zapojení bránice, posílení HSSp 

- nácvik relaxace a relaxačních poloh 

- prvky z Alexandrovy metody či Feldenkraisovy metody pro uvědomování si vlastního 

těla a nácviky aktivního odpočinku 

- podpora v pohybové aktivitě  

- nácvik dechových technik k porodu 

 

Třetí vyšetření v 9. měsíci těhotenství (36+4) – 3. 5. 2012: 

Fyzioterapeutické vyšetření – ve zkrácené formě: 

1. aspekce – plosky nohou nerovnoměrně zatíţeny – pravá více, výrazně sníţena příčná noţní 

klenba, protrakce obou ramen – zvýrazněná protrakce levého ramene, pánev ve výraznější 

anteverzi, zvětšena trofika paravertebrálních svalů, zvýšená prominence břišní stěny 

2. palpace – zvýšené svalové napětí krčních a šíjových svalů; zvýšené napětí při úponech mm. 

pectorales majores, v horních snopcích m. trapezius; palpace bránice jiţ KI - velmi 

nepříjemné, celkově ve zvýšeném napětí; paravertebrální svalstvo ve zvýšeném napětí 

v oblasti bederní páteře, méně pak v oblasti hrudní páteře 

3. antropometrie a vyšetření pohyblivosti páteře 

- obvod hrudníku v úrovni 4. ţebra při inspiriu a exspiriu: 95-88 cm 

- obvod břicha v nejširším místě: 92 cm 

- obvod pánve přes SIAS: 87 cm 

- Forestierova fleche: 3 cm (norma: 0 cm) 

- Stiborova distance: 44-53 cm (norma: min o 7-10 cm) 

- Schoberova distance: 3 cm (norma: min. o 5 cm) 

- Čepojevova distance: 1,5 cm (norma: min o 2,5-3 cm) 

-Ottův index inklinační/reklinační: 4/3 cm (břišní stěnou jiţ značně omezen) (norma: 3,5/2,5 

cm) 

 

4. dynamické vyšetření 

- chůze – pomalá, plíţivá, o širší bazi, souhyb trupu v laterolaterálním směru, viditelná hra 

šlach no nohách, během chůze zapojovány paravertebrální svaly zejména v bederní 
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oblasti, zvýšený kompenzační souhyb horních končetin 

- zkrácené svaly dle Haladové: 

 m. quadratus lumborum od druhého vyšetření nezměněn, subj.: tah svalů na 

testované laterální straně, dle daných rozměrů nezkrácen 

 test na paravertebrální zádové svaly – kontraindikovaná pozice 

 m. pectoralis major dle testu nezkrácen; oboustranně v tenzi 

 oboustranně hypertonie v horní části m. trapezius, subj. bolestivost pravého 

- pohybové stereotypy dle Haladové: 

 extenze v kyčelním kloubu a flexe trupu – kontraindikovaná pozice 

 abdukce v kyčelním kloubu – stejné, jako při druhém vyšetření – pomalejší zapojení 

m. gluteus medius  

 flexe hlavy vleţe na zádech – od začátku m. SCM a mm. scaleni v tenzi, jejich 

zapojení zvýšené  

 abdukce v ramenním kloubu – symetrická 

- dechový pohybový stereotyp: 

 klidné dýchání s frekvencí nepatrně zvýšenou na 15-17 dechů za minutu 

 převládá typ hrudního dýchání 

 při nádechu se dolní části hrudníku rozšiřují do stran a kraniálně, rozšiřuje se 

významně i horní část hrudníku, dýchání je prohloubeno, zvýrazněna aktivita 

auxiliárních svalů (mm. pectorales majores, mm. scaleni, m. trapezius bilaterálně) 

 subj. se pacientka zadýchává při fyzických aktivitách (př. chůze do schodů) 

5. Spirometrické vyšetření – viz tabulka na konci této kapitoly 

 

Závěr vyšetření pro fyzioterapii: 

Postura se přizpůsobuje měnící se biomechanice těla (prohloubená lordóza bederní, lordóza 

krční páteře jiţ neprogreduje, změna polohy těţiště, anteverze pánve); motorika dýchání se 

přizpůsobuje rozšiřující se břišní dutině, zvýšená aktivita auxiliárních svalů; bránice ve zvýšeném 

postavení, v napětí; m. trapezius, krční a paravertebrální svaly ve zvýšeném napětí; kolébavá, 

plouţivá chůze. 

 

Krátkodobý plán fyzioterapie zaměřený na dýchání: 

- korekce postury – zaměření na stoj a chůzi 

- korekce motorického vzoru dýchání, rovnoměrné zapojování bránice 

- dechová gymnastika – statická i dynamická 
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- DNS – cviky pro správné zapojení bránice, posílení HSSp 

- nácvik relaxace a relaxačních poloh 

- prvky z Alexandrovy metody či Feldenkraisovy metody pro uvědomování si svého těla 

a nácviky aktivního odpočinku 

- podpora v pohybové aktivitě ve volném čase 

- nácvik dechových technik k porodu 
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Spirometrická vyšetření  

 

Tabulka 2. Zaznamenané hodnoty ze spirometrickýxh měření (zapsané v procentech normy) 

  

1. vyšetření 

týden 26+4 

2. vyšetření 

týden 30+5 

3. vyšetření 

 týden 36+4 

Šest měsíců po 

porodu 

VC 137 121 125 118 

IC 166 139 145 107 

ERV 80 86 223* 137 

FVC 126 121 125 119 

FEV1 99 109 99 119 

PEF 102 111 97 107 

MEF75 106 98 92 96 

MEF50 111 105 97 102 

MEF25 102 134 96 116 

FRC 116 93 105 103 

RV 144 98 122 71 

FRC/TLC 85 86 91 105 

RV/TLC 109 83 96 66 

VT 125 301* 154 201* 

TLC 138 116 124 106 

 

VC – vitální kapacita    PEF – vrcholová výdechová rychlost 

IC – inspirační kapacita    MEF – maximální výdechová rychlost 

ERV – expirační rezervní objem   FRC – funkční rezervní objem 

FVC – usilovná vitální kapacita   RV – reziduální objem  

FEV1 – jednosekundová vitální kapacita  VT – dechový objem 

TLC – celková plicní kapacita 

*špatně vygenerované objemy 

 

 Pacientka se dostavila na tři vyšetření před porodem a následné kontrolní vyšetření půl roku 

po porodu. Velikost plic nebyla sníţena, v těhotenství byla zvýšena (TLC 138 %; 116 %; 124 %). 

Inspirační kapacita, jako reverzní ukazatel dynamické hyperinflace, byla zvýšena. Vitální kapacita, 

jako ukazatel statické hyperinflace, byla také zvýšena. Bez obstrukce periferních i centrálních, 

extra- i intrathorakálně lokalizovaných dýchacích cest.  
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8 DISKUSE 

Teoretická část 

V nedávné minulosti se věnovala většinová pozornost vlivu cvičení na plod a moţnému 

pozitivnímu efektu pohybové aktivity na ţenu se nepřikládal takový význam. Avšak mnohé studie 

ukázaly, ţe za fyziologicky probíhajícího těhotenství je pohybová aktivita bezpečná a moţné úrazy 

a rizika plodu nepravděpodobné (Máček, Radvanský, 2011, s. 159).  

V dnešní době je stav těhotenství, co se týče fyziologických změn a reakcí na pohybovou 

zátěţ, jiţ velmi podrobně popsán. Na rozdíl od změn plicních parametrů v těhotenství, o kterých 

mluví mnoho studií, na motoriku hrudníku, ţeber a bránice dosud není vytvořena podrobnější 

studie. Při vyšetření dechových pohybů jsou omezené moţnosti, lze vyuţít neinvazivní metody, 

jako jsou aspekce a palpace. Zobrazovací metody jsou v těhotenství kontraindikovány. 

V literatuře mnoho autorů popisuje změnu těţiště v těhotenství, avšak ne všichni se shodují. 

Většina (Dráč, Křupka, 1992; Macků, 1998; Ireland, Ott, 2000; Císařová, 2006) tvrdí, ţe se těţiště 

společně s rostoucí dělohou posunuje anteriorně. Zatímco druzí autoři (Nyska et al., 1997; Opala-

Berdzik et al., 2011) zastávají názor, ţe těţiště se posunuje posteriorně, coţ je způsobeno 

kompenzací zvětšujícího se břicha. Toto můţe poukazovat na různě reagující posturu těhotných ţen, 

která můţe být ovlivněna obranným mechanismem proti pádu či určitou bolestivostí.  

Avšak pohybová aktivita se v tomto stavu silně doporučuje – pro její všestranně příznivý vliv 

na mateřský, potaţmo i dětský organismus. Většina ţen však se sportem končí ještě dlouho před 

porodem, kvůli celkovému diskomfortu či dušnosti. Správný stereotyp dýchání a umění práce 

s dechem je tedy určitý prostředek, kterým je moţno ovlivnit, kdy se ţena přestane aktivně 

pohybovat. 

Dle několika studií bylo však potvrzeno, ţe fyzický trénink nemá takový vliv na parametry 

plicních funkcí. Naopak terapie zaměřující se na koordinaci bránice s ostatními trupovými svaly se 

projevila na dechové funkci. Tím tato studie dokázala propojenost zlepšení stabilizační funkce se 

zlepšením plicních parametrů (Hellebrandová, Šafářová, 2012, s. 18-24). Proto je u kaţdého 

pohybu, zvláště v těhotenství, důleţitá kvalita jeho provedení. 

V těhotenství je postupně omezován kraniokaudální pohyb bránice a pánevní a břišní svaly 

jsou oslabovány. Přesto je potřeba zvláště bránici v průběhu těhotenství posilovat, aby se dokázala 

při porodu dostatečně zaktivovat při tlačení kaudálním směrem, který byl omezen. Otázkou je, zda 

je moţné k posilování vyuţívat i určité zadrţování dechu a zvyšování nitrobřišního tlaku. Kolář 

(2009) doporučuje ještě v II. trimestru cvičení se zádrţí dechu, zatímco autoři jako Bejdáková 

(2006) a Macků (1998) cvičení se zadrţením dechu či zvýšením nitrobřišního tlaku zahrnují do 

rizikových cviků, kvůli sníţení zásobení plodu kyslíkem. Roztočilová (in Roztočil, 2008) povaţuje 
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za vhodné cviky se zadrţováním dechu pouze ve vodním prostředí. Mnoho dechových úkonů, jako 

je zvedání břemene, kýchání či kašel, je avšak taktéţ s určitým zadrţením dechu spojeno a je 

důleţité je mít pod kontrolou pro prevenci např. inkontinence.  

V rámci korekční posturální fyzioterapie se otvírá otázka, zda je pro těhotnou ţenu vhodnější 

korigovaný sed dle Brüggera či sed dle konceptu DNS. Ţena má omezenou dynamiku hrudníku 

a zvláště ve třetím trimestru se hrudník nachází spíše v inspiračním postavení kvůli zvětšené děloze. 

Autoři se taktéţ různí v tom, kdy by těhotná ţena měla začít se cvičením či jinou pohybovou 

aktivitou. Ţeny, které sportovaly jiţ před otěhotněním, mohou od začátku těhotenství pokračovat 

v pohybové aktivitě, jak byly zvyklé. U ţen, které před otěhotněním necvičily, byla zjištěna méně 

efektivní termoregulace, která by hypoteticky mohla ovlivnit plod (Ireland, Ott, 2000, s. 171). 

Roztočilová doporučuje začít v 16. týdnu těhotenství, kdy je jiţ placenta plně funkční. Dle 

Ratislavové (2008) je vhodné začít s kolektivním cvičením na začátku druhého trimestru. Máček 

a Máčková (in Máček, Radvanský, 2011) nedoporučují obecně začínat nárazově, ale s postupně 

zvyšující se tělesnou zátěţí. Pro posturální a dechovou fyzioterapii však ţádné doporučené zásady 

nejsou, a tak je vhodné osvojit si je v těhotenství co nejdříve. 

V různých fázích těhotenství dochází aţ u dvou třetin ke gastroezofageálnímu reflexu. Příčina 

je multifaktoriální, avšak jako dominantní příčina se udává sníţený tlak dolního jícnového svěrače 

způsobený hormonálními změnami, hlavně progesteronem. Dle Richtera (2003) hrají mechanické 

faktory malou roli. Dle Bitnara (2010) lze však gastroezofageální reflux ovlivnit přes bránici např. 

zlepšením jejího postavení, zlepšením síly bránice či změnou hloubky dechu. Ţádná studie 

nevypovídá o moţné účinnosti této terapie v těhotenství. 

Stejně tak jsou i některé psychické stavy v těhotenství jako deprese a úzkost přisuzovány 

hormonálním změnám. Lze je však částečně ovlivnit různými dechovými technikami, které jsou 

v této práci zmíněny, či pohybovou aktivitou, coţ je dokázáno jiţ mnoha studiemi. 

Avšak i práce s dechem musí být přesně hlídána a kontrolována, aby při dlouhém hlubokém 

dýchání nedošlo k nadměrnému podráţdění CNS. To by mohlo způsobit aţ vznik alkalózy, která se 

můţe projevit psychickou iritabilitou či vznikem křečí. Dle Grófa by mohlo takzvané holotropní 

dýchání vyvolat stavy podobné stavům po konzumaci psychedelických drog (Véle, 2012, s. 148).  

Práce s dechovou motorikou je velmi pomalá, je závislá na opakovaném uvědomování si 

dechových pohybů. Principy z dechových technik či cvičení je vhodné aplikovat a modifikovat 

v kaţdodenním ţivotě. Je nutné si uvědomit, ţe jeden samotný dechový pohyb ovlivní posturu těla 

jen velmi málo. Pokud se však stejné pohyby opakují velmi dlouhou dobu, nastává podobný efekt, 

k jakému dochází při opakovaném padání kapky vody na tvrdý kámen – vyhloubí se otvor (Véle, 

2012, s. 147). 
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Kazuistika 

Pacientka proţívala těhotenství aktivním způsobem: chodila plavat, účastnila se zdravotního 

cvičení a aţ do třetího trimestru chodila na procházky. V plavání upřednostňovala plavecký styl prsa 

s potápěním hlavy pod hladinu před znakem, z kterého jí bolely záda. Toto nekoresponduje s daným 

doporučením z kapitoly 6.7.1.2. Od sedmého měsíce tyto aktivity omezila pro falešné kontrakce 

a její pohybová aktivita se zúţila na pomalou chůzi tři čtvrtě hodiny aţ hodinu denně, čímţ 

splňovala doporučení od ACOG. 

Mezi její obtíţe patřily noční bolesti dolních končetin, které byly výraznější oproti bolestem 

zad, jeţ nastaly aţ v pozdním těhotenství. V průběhu těhotenství se vyskytly i hemeroidy. Obojí 

bylo pravděpodobně způsobeno rodinnou zátěţí. 

Po celou délku těhotenství netrpěla ţádnými stavy deprese ani úzkosti. Toto můţeme přisoudit 

aktivnímu přístupu k těhotenství a umění „sebeuţívání“. Avšak někdy zaţívala poruchy paměti, 

nespavost a poruchy koncentrace, které jsou pro dobu těhotenství fyziologické. 

Dále vyuţívala dechové techniky jógy a prvky z Alexandrovy metody. Tyto metody označila 

za velmi přínosné a relaxační, některé vyuţila i při porodu. Pro tyto techniky upřednostňovala 

vzpřímený sed dle Brüggera.  

Ze všech třech vyšetření vycházela asymetrie zatíţení levé strany. Je pravděpodobné, ţe tato 

asymetrie je spojena i se senzorickou asymetrickou vadou sluchu a zraku. Tělesná asymetrie byla 

v těhotenství zvýrazněna. Otázkou je, jak moc tato dysbalance ovlivnila polohu bránice a tím ji 

nerovnoměrně zatěţovala. Obvod hrudníku se s postupujícím těhotenstvím zvyšoval, coţ odpovídá 

popisu z kapitoly 3.4.2. 

Pacientka nereagovala na těhotenství typickými respiračními parametry. Spirometrická 

měření, která se nacházela vţdy v mezích normy, zcela neodpovídala kapitole 3.4.4. FVC i VC byly 

nepatrně zvýšeny, IC taktéţ. ERV koreloval s předpokládaným sníţením o 15–20 %. FRC se 

nesníţilo o 20–30 %, ale pohybovalo se kolem normy. VT bylo zvýšeno v pozdním těhotenství aţ 

o 50 %. TLC bylo taktéţ zvýšeno, ačkoli dle studií bývá nezměněno.  

Pacientka velice dobře pracovala s dechem, vyuţívala dechové techniky a celkový účinek 

podporovala pohybovou aktivitou. Tomuto odpovídala i spirometrická měření. 

Přesto v pozdním těhotenství trpěla dušností. U porodu dokázala dechové techniky efektivně 

vyuţít. Na toto téma by bylo vhodné ještě zpracovat výzkum a zjistit, zda dechové techniky 

a pohybová aktivita v těhotenství příznivě působí na dušnost v porovnání s neaktivními těhotnými 

ţenami.  
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9 ZÁVĚR 

Těhotenství je pro ţenu ambivalentním stavem. Vedle krásného očekávání příchodu dítěte na 

svět je totiţ doprovázeno i mnoha obtíţemi, které se vyskytují nezřídka. Mezi nejčastější patří 

nauzea, bolesti v bederní oblasti, edémy dolních končetin, dušnost, hyperventilace, poruchy spánku 

či deprese. Tyto obtíţe se navzájem mohou podporovat a přecházet jedna v druhou. Umění pracovat 

s dechem a aerobní pohybová aktivita je nejvhodnější pro prevenci či zmírnění daných obtíţí. Díky 

dechovým cvičením lze ovlivnit funkci osového orgánu i psychické naladění člověka. 

Proto se mezi vhodné fyzioterapeutické metody řadí techniky s prvky reedukace dechového 

stereotypu, vnímání vlastního těla, efektivní relaxace a ergonomického přístupu. Při veškerém 

cvičení je zdůrazněna synchronizace s dechem, která je významnou spojkou mezi psychickou 

a fyzickou stránkou člověka. Důleţitá je i podpora pohybové aktivity s nabídkou vhodných sportů 

a vyzdviţení jejich příznivých účinků.  

Sepsání této práce mi umoţnilo hlubší poznání mechanismů, které probíhají v těhotenství, 

a způsob jejich vzájemného ovlivňování. Uvědomila jsem si, na jakých principech vznikají 

bolestivé stavy či diskomfort vnitřních orgánů u těhotných ţen a jaké fyzioterapeutické intervence, 

často spojené s dýcháním, mohou těmto nepříjemným stavům předcházet či je sníţit. 
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    Obrázek 20. Pozice „Dřep“ 
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                    Obrázek 12. Pozice „Všechny čtyři“ 

Příloha č. 2: Alexandrova metoda – pozice (Forsstromová, Hampsonová, 1996, s. 32-40) 
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Obrázek 13. První spirometrické vyšetření v týdnu 26+4 

Příloha č. 3: Spirometrická vyšetření 
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Obrázek 14. Druhé spirometrické vyšetření v týdnu 30+5 
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Obrázek 15. Třetí spirometrické vyšetření v týdnu 36+4 
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Obrázek 16. Spirometrické měření šest měsíců po porodu 
 

 


