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Resumé

Úvod
Krásné devítiměsíční období těhotenství by měla každá žena prožívat
šťastně a s láskou. Měla by dbát o své celkové zdraví, protože pokud je zdravá
ona, bude zdravé i děťátko. K lepšímu prožívání těhotenství přispívá nemalou
měrou právě pohybová aktivita ženy. Vhodně zvolený pohybový program
pozitivně determinuje zdraví ženy i prenatální vývoj dítěte.
Lékaři doporučovaný pohyb ve vodním prostředí přináší blahodárné
účinky pro pocit lehkosti a přirozenosti. Přináší úlevu pohybovému aparátu u
těhotných žen velmi zatíženému, umožňuje provádět bezpečné cvičení na udržení
kondice a svalové rovnováhy bez nežádoucích otřesů a dopadů. Ve vodě lze
účinně procvičovat partie nutné k udržení dobré fyzické i psychické kondice
těhotných žen, a to v některých případech účinněji, než je tomu při cvičení na
souši. Pro řadu výhod a malá rizika spojená s infekčními chorobami může být
cvičení ve vodě – známé pod souhrnným komerčním názvem „aqua fitness“ –
vhodnou pohybovou aktivitou těhotných žen.
Z pětileté praxe instruktorky aqua aerobiku jsme běžně zaznamenávali, že
lekce skupinového cvičení navštěvovaly společně s běžnou klientelou i těhotné
ženy. V tom jsme shledávali nedostatky, protože k těhotným ženám bylo třeba
zaujmout zvláštní přístup, který klasické lekce neumožňovaly. Proto jsme
problematiku těhotenského cvičení ve vodě začali studovat a v průběhu tvorby
diplomové práce společně s Aerobic Studiem Petry Moudré navíc otevřeli lekce
aqua fitness pro těhotné.
Cílem naší práce bylo na základě analýzy poznatků získaných studiem
odborné literatury a na základě vlastních zkušeností předložit návrh vhodných
cvičení pro těhotné ženy ve vodě. Dalším cílem bylo pomocí ankety zjistit názory
těhotných žen na cvičení ve vodě.
Výsledkem práce je vytvoření programu aqua fitness pro těhotné ženy,
s vytyčením jasných cílů, kterých chceme cvičením dosáhnout a s určením
konkrétních oblastí na které cílí konkrétní cviky. Pro názornost jsme vytvořili
obsáhlý zásobník cviků a příklad cvičební jednotky. Protože nás zajímaly názory
těhotných žen na cvičení ve vodě, vytvořili jsme anketu o jedenácti otázkách a
výsledky předkládáme jako doplňující informaci pro naši práci a současně jako
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motivaci k dalším výzkumům.
Naše práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická
část sestává ze tří dílčích podkapitol, kde nejprve analyzujeme problematiku
těhotenského cvičení a následně syntetizujeme v podobě hlavního cíle práce. Pro
názornost těhotenského cvičení ve vodě jsme vytvořili zásobník cviků.
V praktické části práce jsme chtěli zjistit názor těhotných žen na cvičení ve vodě
v době těhotenství a k tomu jsme vytvořili anketu, kterou v části práce
vyhodnocujeme a výsledky diskutujeme. V diskusi uvádíme komentáře na získané
výsledky z ankety. V závěrech práce shrnujeme celou diplomovou práci. Na
konec přikládáme různé doplňující seznamy a přílohy.
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1. Aqua fitness program pro těhotné ženy
1.1. Aqua fitness
Podkapitola přináší základní informace o aqua fitness a je jedním
z podkladů pro cíl celé práce.
Historie aqua fitness má dlouhé kořeny a informací o něm je mnoho.
Historii aqua fitness v těhotenství se nám zmapovat nepodařilo. Důvodem může
být neuvedení těchto informací do veřejných zdrojů, přestože tento druh cvičení
mohl dříve probíhat po celém světě i na území České republiky (z neoficiálních
zdrojů například cvičení pro těhotné ženy vedené gynekoložkou Helenou
Uhmannovou, nebo cvičení porodní asistentky Jany Sobotkové). Můžeme se
pouze domnívat, že cvičení vzniklo v návaznosti na vodní léčbu a individuální
plavání a jeho kořeny mohou sahat do počátků moderního aqua fitness. Myslíme
si, že aqua fitness pro těhotné ženy se v posledních letech stává žádanějším
druhem pohybové aktivity a zažívá návrat do popředí zájmu o pohybové aktivity
těhotných žen stejně jako ostatní aqua fitness aktivity pro další populaci.

1.1.1. Pojem aqua fitness
V moderním termínu aqua fitness se spojuje dohromady vodní prostředí, tj.
aqua, a tělesná zdatnost, tj. fitness, v pojem, který chápeme jako pohybové
aktivity prováděné ve vodě. V netradičním prostředí propojujeme péči o tělo a
duši, promítané do aktivit zdravotního a pohybově formativního charakteru. Pod
pojmem aqua-fitness rozumíme všechny pohybové aktivity ve vodním prostředí,
které svým obsahem, způsobem provádění a intenzitou zátěže působí na oblast
prevence a podpory zdraví jedince. Významně přispívají k rozvoji kondice,
psychické harmonizaci a společenskému kontaktu (Čechovská, Novotná,
Milerová, 2003).
Rodriguezová-Adamiová (2005) uvádí k objasnění pojmu „akvafitness“,
že se jedná o zábavnou formu cvičení využívající přirozeného odporu a vztlaku
vody a představující nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěže, hodící se
pro všechny věkové kategorie s různou úrovní fyzické zdatnosti, kterou zlepšuje.
Autorka uvádí krom pohybu a vody další prvek zařazený do akvafitness a to
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hudbu, jako motiv a stimul k pohybovým aktivitám.
Labudová-Ďurechová (2005) chápe pojem „aquafitness“, jako různé
pohybové aktivity převážně aerobního charakteru, vykonávané ve vodním
prostředí, které mohou být doprovázené hudbou, určené pro širokou veřejnost,
výkonnostní sportovce i pro speciální skupiny cvičenců. Zmiňuje samostatné
prosazování postavení aqua fitness v oblasti fitness a jeho módní „vlnu“.
Pojem „aqua fitness“ je komplexní tělesný trénink ve vodě, ve které budou
starší nebo mladší jedinci, muži nebo ženy (i těhotné), (Muchová, Janošková;
2004). Podobnou charakteristiku nacházíme v publikaci (Dargatz, Kochová,
2003), kde autoři navíc uvádí, že program „zdravého pohybu ve vodě“
vypracovala v USA Mary Sandersová (olympionička a docentka v Renu
v Nevadě) v návaznosti na „tradiční vodní gymnastiky“. Názvosloví vypracovala
a do většiny států včetně České Republiky zavedla Kanaďanka Charlene
Kopansky (http://www.aqua-fitness.cz).
Výše zmiňujeme několik výrazů pro označení cvičení ve vodním prostředí:
„akvafitness“ (Rodriguezová-Adamiová, 2005), „akvafitnes“ (Dargatz, Kochová,
2003), „aqua-fitness“ (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003), „aqua fitness“
(Muchová, Janošková, 2004), „aquafitness“ (Labudová-Ďurechová, 2005).
Protože jde o nejnovější český výraz, budeme se v naší práci držet názvu „aqua
fitness“ bez skloňovaných tvarů slova.

1.1.2. Fyzikální a chemické vlastnosti vodního prostředí
Člověka pohybujícího se ve vodě ovlivňují fyzikální zákony a ostatní
specifické vlastnosti vody, které musí respektovat a pohyb ve vodě jim
přizpůsobit.
Hydrostatický tlak
Jedná se o tlak, který vytváří tíha vodního sloupce a který roste s hloubkou
vody. V kapalině působí na ponořené těleso ze všech stran a působí na něj kolmo
(Motyčka, et al., 2001). Je dán poměrem kolmé síly (F) na příslušnou plochu (S)
(Labudová- Ďurechová, 2005). Na vodní hladině panuje tlak jednoho baru, který
se s každými deseti metry o 1 bar zvyšuje. Hydrostatický tlak pociťujeme
v tělních dutinách naplněných vzduchem (plíce, vedlejší čelní dutiny a středoušní
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dutiny). Více si působení tlaku na tělo uvědomujeme, i bez ponoření hlavy pod
vodu, při cvičení v postojích prostřednictvím vztlaku vody. Působení tlaku
podléhá celé tělo; jeho povrch, srdečně cévní systém, respirační systém (Motyčka,
et al., 2001).
Hydrostatický vztlak
Podle Archimédova zákona působí na tělo ponořené do kapaliny síla, která
se rovná váze kapaliny jím vytlačené. Jedná se o vztlakovou sílu vycházející z
geometrického středu těla působící kolmo vzhůru, ke které stejně ale v opačném
směru působí síla gravitační se středem v těžišti těla. Jsou-li obě síly v rovnováze,
tělo se vznáší (obr. 1). Rozdíl v centrech působení sil vztlaková síla (v
geometrickém středu těla), gravitační síla (v těžišti těla) a jejich opačné směřování
vyvolávají moment otáčení a svislé polohování těla ve vodě (LabudováĎurechová, 2005).
Závisí to především na hustotě těla jako celku a hustotě jednotlivých
segmentů těla, jelikož jsou rozdíly v horní a dolní polovině těla (nižší hodnota
hustoty horní poloviny těla je dána dýchacím systémem a počtem dutin
vyplněných vzduchem), (Dargatz, Kochová, 2003). Relativní hustota lidského těla
se pohybuje okolo 1000kg/m3 a mění se v závislosti na dýchání (při nádechu
klesá, při výdechu naopak), věku, složení těla. Ženy a děti mají hustotu těla menší
než muži (Motyčka, et al, 2001).
Díky vztlakové síle- vztlaku zažíváme ve vodě pocit beztíže, jsme
nadlehčováni, klouby a páteř netrpí otřesy. Fakticky vážíme desetinu hmotnosti co
na suchu. Odlehčení a uvolnění pohybového aparátu se přenáší i do psychického
klidu. Podobné hodnoty hustot lidského těla a vody znamenají, že i malé rozdíly
mezi nimi se projeví v nerovnováze. Menší problémy se vztlakovou silou mohou
zažívat začátečníci, protože se snižuje stabilita těla, což klade zvýšené nároky na
udržení rovnováhy a koncentrace (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003; Dargatz,
Kochová, 2003).
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obr. 1: Působení hydrostatického vztlaku v horizontální a ve vertikální poloze
(Labudová-Ďurechová, 2005)
Hustota vody
Měrná hmotnost vody (hustota) je definována poměrem hmotnosti (m) a
objemu (V),

= . Hustota vody je přibližně tisíckrát vyšší než hustota vzduchu,

brzdí pohyby, takže se značně snižuje riziko úrazu (Dargatz, Kochová, 2003). Pro

pohyb ve vodě je důležité, že hustota vody a lidského těla jsou velmi blízké, okolo
1000 kg/m3 (Motyčka, et al., 2001).
Hydrodynamické síly
Pohyb těla ve vodním prostředí je řízen Newtonovými pohybovými
zákony:
1. Zákon setrvačnosti: každé těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném
přímočarém, dokud není donuceno tento stav změnit působením jiné síly nebo
jiného tělesa.
2. Zákon síly: zrychlení tělesa je přímo úměrné síle a nepřímo úměrné hmotnosti
tělesa.
3. Zákon akce a reakce: každá akce vyvolává stejnou reakci opačného směru, dvě
tělesa na sebe působí silami stejné velikosti, ale opačného směru (Motyčka, et al.,
2001).
Působení hydrodynamických sil pohyb ve vodě jednak umožňuje (hnací
síly), na druhou stranu mu brání a brzdí ho (brzdící síly, odpor vody). Síly působí
za podmínek, při nichž je rychlost obtékání kolem tělesa a jeho částí různá.
K pohybu ve vodním prostředí je třeba Newtonovy zákony respektovat a vhodně
je využít. Platí-li zákon setrvačnosti, síly vynaložené k pohybu těla pod vodou
dokážou uvést tělo z klidu do pohybu a naopak, nebo změnit směr pohybu.
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Principu setrvačnosti využíváme ke zvýšení intenzity cvičení. V praxi
zákon akce a reakce znamená: čím intenzivněji se pohybujeme proti odporu
vodního prostředí, tím intenzivněji působí vodní prostředí proti pohybu těla. Za
předpokladu odporu vody můžeme dále vědomě navyšovat intenzitu tréninku
(Janošková, Muchová, 2002; Labudová-Ďurechová, 2005).
Odpor vody
Fyzikální odpor je závislý na velikosti plochy těla, tvaru, povrchu a
rychlosti těla a vlnění vody (obr. 2). Rozlišujeme tři základní složky celkového
odporu: odpor třecí, odpor tvarový a odpor vlnový.
Třecí odpor se vytváří mezi tělem plavce a proudící vodou. Jeho velikost
ovlivňuje povrch, plocha a tvar těla (Čechovská, Miler, 2008). V aqua fitness
využijeme třecí odpor vody při výběru cvičebních pomůcek s drsnějším
povrchem. Cvičení se zintenzivní ve srovnání s použitím hladkého povrchu
pomůcek (Labudová-Ďurechová, 2005).
Tvarový odpor závisí na tvaru tělesa, určujícím tvarovém součiniteli, ploše
průmětu tělesa do roviny kolmé na směr pohybu, hustotě vody a rychlosti pohybu.
Tvarový odpor klesá s výhodností tvaru (nejmenší odpor mají aerodynamické
tvary), (Motyčka, et al., 2001).
Na hladině jedinec pohybující se ve vodě vytváří jinými pohyby vlny.
K tvorbě těchto vln vydává energii, které odpovídá vlnový odpor. Pod hladinou
vlnový odpor značně klesá. Vlnový odpor závisí na velikosti a rychlosti pohybů
jedince (Motyčka, et al., 2001).
Celkový odpor vody roste s druhou mocninou rychlosti, jeho velikost se
tedy při dvojnásobném zrychlení pohybu čtyřikrát zvýší. V aqua fitness můžeme
využít celkový odpor vody k intenzivnějšímu cvičení a zvyšovat tak zdatnost
jedinců. Čím rychleji se ve vodě pohybujeme, tím vyšší je odpor vody, který sám
o sobě slouží jako „závaží“. Využití pomůcek umocňuje účinky odporu, pomáhá
rozvíjet silové schopnosti. Oproti odporu, který nám klade atmosférické prostředí,
je odpor vodního prostředí mnohonásobně vyšší (hustší). Některé pohyby ve vodě
jdou provést snadněji, ve větším rozsahu, zdánlivě bez většího úsilí (např.
přednožení) než na souši. Snožit ve vodě bude obtížnější kvůli překonání
vztlakové síly a odporu vody, svaly zapojené do pohybu jsou jiné, než které na
souši běžně používáme. Dochází k zapojení svalových skupin agonistů i
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antagonistů a svalové páry jsou zatěžovány rovnoměrně (Labudová
(Labudová-Ďurechová,
2005).

obr. 2:: Tvoření vírů a turbulencí zvyšující odpor vody (Rodriguezová
(Rodriguezová-Adamiová,
2005)
Při pobytu ve vodním prostředí je člověk vystaven působení řady vlivů.
Fyzikální vlivy jsme popsali výše a souvisí s realizací činností ve vodě a
průběhem prováděných pohybů. Příjemný pobyt ve vodě záleží na tom, jak se
organismus s těmito vlivy vyrovná. Mezi další vlivy vodního prostředí na člověka
řadíme vliv tepelný a vliv chemický (Bank, 1991). Bazénové pro
prostředí určují
hygienické předpisy k zajištění bezpečnosti pobytu klientů na bazénech.
Efektivnost cvičení ve vodě souvisí s kvalitou vody (teplota, hustota, složení
apod.) s využitím vlastností vody (mechanický, tepelný, chemický účinek) a od
výběru pohybové
vé aktivity.
Vliv tepelný
Tepelná vodivost je ve srovnání se vzduchem 23krát větší, proto voda
daleko výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch (Bank, 1991). Ve vodě
probíhá výdej tepla vedením. Neutrální (indiferentní) teplota vody je pro člověka
v klidu 34-36
36 °C, necítí v ní chlad a neobjevují se zvýšené nároky na
termoregulaci. V minulosti bývala teplota vody v krytých plaveckých bazénech
udržována na 18-21
21 °C, nízká teplota nedovolila rozvoj zelených řas.
Dnes se doporučená teplota vody pohybuje okolo 26-28
26 28 °C (pro aerobn
aerobní
cyklickou lokomoci). U pomalejšího cvičení ve vodě (cyklicko
(cyklicko-acyklického
charakteru) je vhodná teplota kolem 30 °C. Pro aerobik, posilování, tanec,
gymnastiku a jógu je doporučená teplota vody 28-30
28 30 °C. Pro relaxační,
rehabilitační a strečinková cvičení je vhodná teplota vody 28-32
32 °C. Teplota vody
pod 24 °C se nedoporučuje (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003; Labudová
Labudová13

Ďurechová, 2005). Vhodná teplota vody pro cvičení je 27-29 °C, cvičenky by
neměly vodu opouštět s pocitem chladu (Janošková, Muchová, 2002).
Dle Vyhlášky č. 135/2004 Sb. musí mít plavecké bazény teplou vodu do
28 °C, koupelové bazény od 28 °C, teplota vody musí být přeměřována 3x denně.
Skutečnost je taková, že se teplota vody v plaveckých a koupelových bazénech
drží na 27 °C.
Vliv chemický
Voda se skládá se základních složek: vodík a draslík. V závislosti na
obsahu minerálních látek se mění její hustota a vztlakové poměry. V bazénech je
voda chemicky upravována a složení podléhá hygienické kontrole (Čechovská,
Novotná, Milerová, 2003). V minulosti se k desinfekci nejčastěji používalo
chemické vápno a modrá skalice. Voda v bazénech dosahovala podstatně nižších
teplot (Motyčka, et al, 2001).
Dnes se voda nejčastěji desinfikuje plynným chlórem, jehož koncentrace
by neměla přesáhnout stanovenou normu. Látky užívané k desinfekci vody mohou
působit dráždivě na sliznice, kůži, oči a dýchací cesty a vyvolávat alergické
reakce (Bank, 1991).
Nejvhodnější úpravou vody je ionizace- elektrolytické čištění vody. Voda
obohacená o kovové prvky vyhubí všechny bakterie a řasy. Ionizovaná voda je
dokonale vyčištěná od nežádoucích mikroorganismů a je vhodná i pro plavání
kojenců.

1.1.3. Specifika pohybu ve vodě
Východiskem dílčí části kapitoly je předchozí text o fyzikálních
podmínkách vodního prostředí. Zabýváme se tím, co je potřeba zvládnout, aby byl
pohyb ve vodě účelným.
Autoři Labudová-Ďurechová (2005); Čechovská, Miler (2008) hovoří o
určitých dovednostech typických pro pohyb ve vodním prostředí, které souhrnně
označují jako základní plavecké dovednosti podstatné k plavecké způsobilosti. Pro
získání plavecké způsobilosti rozvíjíme: rovnováhu, dýchání a jednoduché
lokomoční pohyby (Čechovská, Miler, 2008). Plavecká způsobilost je požadována
především v aqua fitness programech realizovaných v hluboké a přechodové vodě
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(fitness swimming, aqua jogging, aqua aerobik, …) uvádí Labudová-Ďurechová
(2005).
Pocit vody
Ve vodním prostředí pozorujeme jedinečnou schopnost typickou pouze pro
pohyby ve vodě, kterou je tzv. pocit vody. Jde o zvláštní, komplexní vjem
prostředí, na základě kterého vnímáme odpor vody v dlaních a na chodidlech,
ovládáme tělo ve vodě, upřesňujeme a měníme polohu celého těla i částí končetin,
korigujeme svalové úsilí v průběhu pohybu, udržujeme stabilitu- vše k vlastnímu
prospěchu (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003).
Pocit vody řadíme mezi kinesteticko-diferenciační schopnosti, které do
značné míry určují účinnost pohybů ve vodě a pomáhají při vyhodnocování všech
vlivů (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003; Dargatz, Kochová, 2003). Cit pro
vodu se rozvíjí po několika týdnech cvičebních zkušeností a jedinec jej pak
využívá ke svému prospěchu už po celou dobu všech cvičení (Muchová,
Janošková, 2004). Dle Čechovské, Milera (2008) vyjadřuje pocit vody: pohyby,
kdy se jedinec snaží vodu „nalézt, vyhmátnout, zachytit.“
Jako další specifika pro pohyb ve vodě vlivem odlišných podmínek, které
vyžadují určité přizpůsobení, patří dle Labudové-Ďurechové (2005) zpomalená
lokomoce. Nejdůležitější dílčí faktor pohybu ve vodě je udržení rovnováhy, která
se ztrácí se stoupající hloubkou (Čechovská, Miler 2008). Janošková, Muchová
(2002) rozvíjí toto specifikum na udržení specifické rovnováhy a stability. Jedná
se o labilní rovnováhu, s kterou je nutno umět pracovat, pak lze zaujmout z každé
polohy těla vzpřímený postoj. Myslíme si, že jako další dílčí koordinační
schopnost je ve vodě důležitá schopnost orientace, která se uplatňuje při všech
změnách polohy těla a lokomočních pohybech, zejména v poloze vleže na zádech.
Dargatz, Kochová (2003) uvádí navíc další specifickou koordinační schopnostreakční schopnost, která je spojena s rozvojem rychlosti. Ostatní dílčí koordinační
schopnosti nejsou ve vodě nijak odlišné od pohybu na souši.
Při pohybu ve vodě se může objevit ztížené dýchání, které způsobuje
hydrostatický tlak kladený nejen na hrudní oblast páteře. Může se vyskytnout
lehké podráždění očí a nosu při ponoření hlavy kvůli chemickému složení vody.
Pocit chladu se může projevit na mokrých částech těla, která nejsou v činnosti a
jsou mimo vodu (Labudová-Ďurechová, 2005).
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1.1.4. Prostředí bazénu a hloubka vody
Bazénové prostředí a hloubka vody jsou dalšími určující determinanty
pohybu ve vodě. V následujícím textu se jimi zabýváme.
Bazénové prostředí
Aqua fitness lze realizovat téměř kdykoli v jakémkoliv vodním prostředí.
My se zabýváme problémem aqua fitness, realizovaném v krytém plaveckém
nebo koupelovém bazénu. Bazénové prostředí a čistá voda by měly navozovat
příjemné pocity a měly by zajistit dostatečný prostor pro cvičení. Pro jednu osobu
znamená minimální prostor plochu 2,5 m na 2,25 m (Čechovská, Novotná,
Milerová, 2003). Tvary a velikosti bazénů jsou různé, dno bazénu může být
sestupné nebo v jedné úrovni. Výhodný je plavecký bazén se sestupným dnem,
kde ke cvičení využíváme plnou velikost plochy bazénu a dvě různé hloubky
vody. Před cvičením zjistíme zlom přechodu z mělčiny do hloubky. Dle
Rodriguezové-Adamiové (2005) bezpečný pohyb po dně zajišťuje nejlépe jeho
protiskluzová úprava nebo drsnější materiály (možnost použít obuv do vody).
Žádoucí je i protiskluzová úprava okolí bazénu. Vhodná hloubka vody se
pohybuje od 1,2 m do 2,5 m. Teplotu vody určuje druh aqua fitness.
Bazén by krom jmenovaného měl disponovat dobrými akustickými,
klimatickými a hygienickými podmínkami, měl by být dobře osvětlen a mít
požadovanou úroveň zázemí v bezbariérovém provedení (Čechovská, Novotná,
Milerová, 2003). „Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními
nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku.“ (Vyhláška
č.135/2004 Sb.). Vyhláška dále z hlediska hygieny a bezpečnosti upozorňuje na
dodržování bazénového řádu, který musí být v bazénu vyvěšený.
Rozdělení aqua fitness dle hloubky vody
Základní podmínkou realizace aqua fitness je vhodná hloubka vody dle
více autorů od 120 cm. Podle Labudové-Ďurechové (2005) dělíme aqua fitness do
tří hloubek vody:
Mělká voda, hladina sahá od pasu po prsa
Přechodová voda, úroveň hladiny dosahuje od prsou po plíce
Hluboká voda, hloubka vody je větší než výška cvičence
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1.1.5. Aqua fitness aktivity
Aqua fitness zahrnuje velkou škálu vodních aktivit, některé vytvořené
přímo ve vodním prostředí, jiné však většinou přejaté a modifikované ze suchého
prostředí. První vodní aktivity jsou odvozené od vodní léčby: aqua reha, aqua
gymnastika, aqua walking, aqua jogging. Od nich se postupně odvíjejí další formy
aqua fitness: fitness swimming, aqua aerobic, aqua power, aqua dance, aqua
stretching, aqua kick-box, aqua combat, aqua yoga, aqua balance, aqua reha, aqua
splash, aqua step aerobic, aqua bike, aqua zumba, ai-či, watsu®. Vypsané vodní
aktivity může provádět široká veřejnost i specifické skupiny populace (obézní,
těhotné ženy, senioři, děti).
Popis většiny nejznámějších cvičení ve vodním prostředí dobře zpracovala
ve své publikaci (Labudová-Ďurechová, 2005). Aqua gymnastice věnuje velkou
část své knihy (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003). Na téma aqua aerobik
publikovaly (Janošková, Muchová, 2002) samostatný titul, z kterého citujeme.
Podle autorek používáme v práci výrazy typu aqua aerobik.
Pro obsáhlost tématu aqua fitness aktivit se náš zájmem popsat podrobně
všechny vodní aktivity zužil jenom na ty, z kterých předně vychází program aqua
fitness pro těhotné.
Aqua gymnastika
Jedná se o gymnastická cvičení záměrně aplikovaná do vodního prostředí
s prvky plavání, synchronizovaného plavání, skoků do vody. Jedná se o propojení
protahovacích, mobilizačních, posilovacích, balančních, rytmických a relaxačních
cvičení s rehabilitační a rekondiční složkou cíleně zaměřenou na zdokonalování
řízeného a kultivovaného projevu pohybu, správné držení těla a osvojení
správných pohybových stereotypů i na získávání prožitků (obr. 3). Podle
požadovaného účelu a očekávaného účinku cviků lze volit výšku hladiny vody
(typicky sahá voda do úrovně prsou), (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003;
Labudová- Ďurechová, 2005).
Aqua gymnastika realizuje také cviky u stěny bazénu, v sedu na okraji
bazénu, v páru a ve skupinách, často s hudebním doprovodem a různými vodními
pomůckami. Samotnému cvičení ve vodě při teplotě nad 26 °C předchází krátké
rozcvičení na suchu. Díky své pestrosti a univerzálnosti má aqua gymnastika
široké uplatnění v praxi. Cvičení je vhodné pro všechny jedince s ohledem na věk,
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funkční zdatnost, pohybovou a plaveckou úroveň (Čechovská, Novotná, Milerová,
2003; Labudová- Ďurechová, 2005).

obr. 3: Relaxace pomocí aqua jógy (http//:www.birthlight.com)
Aqua walking
Chůze ve vodě se uskutečňuje v mělké nebo přechodové vodě a je
podobná chůzi na suchu (obr. 4). Slouží jako rehabilitační a regenerační
prostředek lidem po úrazech. Jako aerobní trénink se hodí pro lidi s nadváhou,
seniory, pacienty s artrózou, astmatiky, rekreační sportovce (LabudováĎurechová, 2005).

obr. 4: Aqua walking (Rodriguezová- Adamiová, 2005)
Fitness swimming
Výraz znamená kondiční plavání. Plavání vyžaduje dokonalé zvládnutí
techniky plaveckých způsobů, které lze modifikovat například: znak soupaž,
plavání na boku, práce nohou způsobu prsa na zádech apod. (obr. 5), (LabudováĎurechová, 2005).

obr. 5: Fitness swimming (http//:www.maternity-care.cz)
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Aqua aerobik
Aerobik ve vodě, jak už z názvu vyplývá, je pohybovou aktivitou
charakteristického modelu zatěžování, typickou pro délku a intenzitu cvičení,
zaměřenou na aktivizaci aerobního (oxidativního) energetického systému.
Aqua aerobik charakterizujeme jako formu kondičního cvičení při hudbě
ve vodním prostředí, zatěžující srdeční, dýchací a pohybovou soustavu
(Janošková, Muchová, 2002). Podle Čechovské, Novotné, Milerové (2003) aqua
aerobikem nazýváme různé formy aerobního cvičení ve vodě s hudebním
doprovodem.
Aqua aerobik se dle hloubky vody realizuje v mělké, přechodové (low
impact) nebo hluboké (impact free) vodě. Každá hloubka vody a cvičení v ní
s sebou nese vlastní specifické požadavky na způsob cvičení, použití pomůcek,
výběr cviků, rychlost hudby, složení lekce a další. V hluboké vodě je nutností
použít nadlehčovací pomůcku k udržení správné polohy těla. Prvky a kombinace
cvičení aqua aerobiku jsou často přenesené ze „sucha“ do vodního prostředí
(Labudová-Ďurechová, 2005).
Aqua aerobik patří mezi pohybové aktivity určené širokému spektru
populace všech věkových kategorií, plavcům i neplavcům. Vhodný je pro jedince
trpící nadváhou, těhotné ženy (obr. 6), pro lidi trpící bolestmi kloubů a páteře,
může sloužit jako prostředek rehabilitace pohybového systému (LabudováĎurechová, 2005). Aqua aerobik byl jako metoda pohybové aktivity ve vodním
prostředí uznán jako jedna z forem komerční fyzioterapie (Čechovská, Novotná,
Milerová, 2003).

obr. 6: Klasický aqua aerobik v hluboké a přechodové vodě
(http//:www.pregnancypedia.com)
Aqua reha
Jedná se o rehabilitační cvičení ve vodě určené k regeneraci funkcí a
vlastností poškozeného segmentu těla po úraze nebo nemoci (Labudová19

Ďurechová, 2005). Aqua reha (obr. 7) je indikován pro jedince se zvětšenou
lordózou, bolestmi kloubů, s nadměrnou hmotností nebo svalovými problémy,
kteří nemusí mít strach z pohybu a rizika zranění. Podmínkou provádění vodní
rehabilitace je teplota vody 28-32 °C (Janošková, Muchová, 2004).

obr. 7: Vodní rehabilitace (http//:www.pregnancypedia.com)

1.2. Těhotenství a pohyb ve vodním prostředí
V podkapitole charakterizujeme období těhotenství, těhotenské změny na
ženském těle a věnujeme se problematice pohybu těhotných žen ve vodním
prostředí. Zdůrazňujeme její význam, zásady indikace a kontraindikace.

1.2.1. Těhotenství
1.2.1.1. Obecná charakteristika těhotenství
Počátek těhotenství je dán oplozením ženské pohlavní buňky vajíčka
mužskou pohlavní buňkou spermií. Oplození je děj, při kterém vzniká nový
jedinec nesoucí genetickou informaci obou rodičů. Od té doby se zárodek neustále
dělí a vyvíjí v embryo, později v nového jedince.
Vývoj plodu probíhá přibližně 40 týdnů. Taková je i délka trvání
průměrného těhotenství 280 dnů neboli 9 měsíců kalendářních nebo 10 lunárních
(Kobilková, 2005). Čech a kol. (2006) uvádí, že v porodnictví se délka těhotenství
z praktických důvodů počítá od prvního dne poslední menstruace, i když ovulace
a oplodnění nastaly přibližně o 14 dní později. Dlouhé devítiměsíční období lze
pro potřeby nejen pohybové aktivity rozdělit do třech kratších period, tzv.
trimestrů.
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Pro poslání ženy přivádět na svět potomky ji příroda vybavila specifickou
stavbou těla, stavbou a funkcí orgánů, především pohlavních. Zdárnému vývoji
plodu, průběhu těhotenství a porodu se ženské tělo přizpůsobuje a zároveň na
organismus klade zvýšené nároky. Největší změny prodělávají rodidla, která
anatomicky dělíme na zevní a vnitřní. Zejména vnitřní rodidla se přizpůsobují na
nový stav, kdy podléhají změnám kvůli vývoji plodu (Kudela, 2004). Oplodněné
vajíčko putuje peristaltickými pohyby 5-7 dní do dělohy, kde se celé těhotenství
vyvíjí (Syslová, 2005). Z obalů vajíčka se vyvíjí plodové obaly a později plodový
koláč- placenta, která slouží k výživě plodu. Nově vznikající orgány související
s rozvojem těhotenství, jsou součástí tzv. plodového vejce a patří k nim ještě
pupečník a plodová voda. Pro průběh těhotenství, porodu a další období po
porodu je mimo jiné orgány významné svalstvo pánevního dna, kostěná pánev a
ženská prsa.
Porod
Porod je děj, při kterém zralý plod opouští mateřský organismus a prochází
porodními cestami na svět. Vypuzuje se celé plodové vejce i placenta (Roztočil a
kol, 2008). Důležitou úlohu při porodu má vnitřní svalová vrstva pánevního dna
(musculus levator ani). Svalstvo pánevního dna musí být dostatečně uvolněné, aby
mohl plod bez překážek projít. Při dobře vyvinutém svalstvu, například u
sportovkyň, dochází ke zvýšenému odporu svalů pánevního dna pro procházející
plod. Porod se tím prodlužuje a stává se bolestivějším (Kobilková, 2005).
Vytlačování plodu umožňují v době děložních kontrakcí (stahy svaloviny)
břišní lis a zemská gravitace. Břišní lis je aktivní, vůlí ovládané, příčně pruhované
svalstvo stěny břišní a bránice. Pomocí břišního lisu stoupá nitrobřišní tlak a plod
je aktivně vypuzován. Funkce břišního lisu může být oslabena nedostatečně
vyvinutým břišním svalstvem, ochrnutím, rozestupem přímých břišních svalů a
jinými onemocněními rodičky (Kobilková, 2005; Roztočil a kol., 2008).
Literatura o porodnictví (Roztočil a kol, 2008) porod rozděluje na období
přípravné, tři doby porodní a dobu poporodní (někdy nazývanou 4. dobou
porodní). Fyziologickým a nejčastějším typem porodu je porod plodu v poloze
podélné záhlavím. Délku porodu ovlivňují: parita, medikace, věk, intervaly mezi
porody, velikost plodu a porodních cest, poloha při porodu a další.
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Životospráva v době těhotenství
Nový stav vyžaduje zodpovědný přístup ženy k jeho prožívání. Jelikož se
zvyšují nároky na těhotný organismus, je třeba se jim přizpůsobit po všech
stránkách. O životosprávě v těhotenství informuje ženu ošetřující lékař. Co se týče
stravy, je třeba dodržovat obecně platná výživová doporučení pro těhotné.
Důležité je pravidelné vyprazdňování moči a zejména stolice, aby se předešlo
zácpě (Roztočil a kol., 2008). Důležitý je dostatečný spánek, nejméně 8-9 hodin
v dobře větrané místnosti. Pokud těhotenství probíhá fyziologicky, a ve většině
případů ano, mohou tak ženy vykonávat své povolání do šesti týdnů od termínu
porodu podle individuální situace s dodržováním životosprávy, aby se předešlo
komplikacím. Není žádoucí dlouhé stání zejména ve druhé polovině těhotenství
(Kobilková, 2005). K předporodní péči o těhotnou patří i posilovací a protahovací
cvičení, nácvik správného dýchání a prevence varixů. Ze sportovních činností jsou
vybrané druhy absolutně zakázány, jiné naopak doporučeny. Dle Roztočila a kol.
(2008) je v těhotenství pohybová aktivita nevyhnutelná a doporučuje těhotenské
cvičení, plavání a turistiku.
1.2.1.2. Tělesné a psychické změny na organizmu těhotné ženy
Těhotenství mění celý organizmus nastávající matky, který se musí
přizpůsobit zcela nové a výjimečné situaci, kdy plod zasahuje téměř do všech jeho
funkcí. V různém rozsahu dochází ke změnám téměř na všech orgánových
soustavách a orgánech těhotné ženy, které se u zdravé ženy považují za
fyziologické. Většina změn je způsobena hormonálními vlivy. Tělo ženy se těmto
změnám fyziologicky přizpůsobuje růstem tkání, retencí vody v nich, relaxací
hladkého svalstva vlivem progesteronu a funkčním přizpůsobením zvýšeným
nárokům. Typické je prosáknutí, kterým označujeme změkčení a překrvení tkání
zejména pohlavního a pohybového ústrojí.
Je potřeba se seznámit se změnami, k nimž v těle ženy dochází, aby se
mohly zavčas rozpoznat patologické pochody, a abychom mohli vytvořit cíle k
ovlivnění těchto změn pohybovou aktivitou. Nejvíce nás zajímají změny
související s pohybovou aktivitou ve vodě, a proto ze všech orgánových a
neorgánových soustav postižených změnami popisujeme jenom některé. Po
porodu většina těchto změn opět ustoupí.
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Močopohlavní soustava
V době těhotenství jsou patrné největší změny na rodidlech, pro umožnění
růstu plodového vejce, porod a následující šestinedělí. V pochvě klesá hodnota pH
více k alkalické straně a tím se zmenšuje obranyschopnost proti plísním a
bakteriím (Kobilková, 2005). Rostoucí děloha vytlačuje bránici výš (Syslová,
2006). Děloha tvarem a uložením podléhá změnám, snižuje svalový tonus. Je
v malé pánvi, později v dutině břišní. Z prvotních 60 g stoupne její hmotnost na
1000 g (bez plodového vejce). Jako mechanická ochrana proti vstupu bakterií do
děložní dutiny je silnou sekrecí vytvořena hlenová zátka, která uzavírá cervikální
kanál (Kudela, 2004).
Hormony snížená motilita a tonus močovodů a vazivových tkání
močového měchýře způsobuje snadnější průnik bakteriální infekce do
vylučovacího systému (Roztočil a kol., 2008). Močový měchýř je dělohou
vytažen vzhůru nad sponu stydkou a svůj objem má 1,5 l. Frekvence močení se
mění v průběhu těhotenství, objevuje se častější nucení k vyprazdňování
(Bejdáková, 2006).

Kardiovaskulární systém
Změny se projevují v uložení a práci srdce, v množství a složení krve a
cévním systému. V textu zmiňujeme syndrom dolní duté žíly.
Srdce se zvětšuje, protože je nuceno k vyšším pracovním výkonům
(Syslová, 2006). Tepová frekvence stoupá až o 20 tepů za minutu (Kobilková,
2005). V těhotenství dosahuje klidová tepová frekvence 60 až 80 tepů za minutu
(Bejdáková, 2006).
Minutový objem srdeční je zvýšený již od počátku těhotenství ze 4,5 l na 6
l, protože je zrychlena srdeční frekvence a systolický objem srdce. Nejvíce ve 32.
týdnu těhotenství. Ke konci těhotenství postupně klesají hodnoty tepů a
minutového objemu srdce do normálu. Srdeční výdej je od začátku výrazně
vysoký (Kobilková, 2005).
Množství cirkulující krve stoupá o 1000-1500 ml, před porodem nastane
opět mírný pokles. Přibývá zejména krevní plazmy o 35 %, proto se rozšiřuje
lymfatický systém. Tlak krve stoupá až od třetího trimestru systolický méně než
diastolický (Kobilková, 2005). U těhotných je v normě krevní tlak 135/85 torrů3
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(Bejdáková, 2006).
Celkové cévní řečiště je zvětšeno o uteroplacentární oběh. Zvýšený
venózní tlak ve stehenních žilách díky tlačící děloze a zachovalý tlak v pravé
srdeční předsíni vede ke zpomalení krevního návratu z dolních končetin, čímž
způsobuje otoky a varixy dolních končetin, tvorbu varixů dělohy, pochvy a okolí
konečníku (Kudela, 2004). Zvýšené je i riziko hluboké žilní trombózy a
hemeroidů (Bejdáková, 2006). Návrat venózní krve z dolních končetin lze
usnadnit cvičením (Volejníková, 2005).
Riziko pro těhotnou představuje syndrom dolní duté žíly (hypotenzivní
syndrom). Vzniká při poloze vleže na zádech, což vede ke konci těhotenství
k tlaku dělohy na dolní dutou žílu, tím se zmenšuje žilní návrat k srdci. Syndrom
se projevuje náhlým vznikem hypotenze, poklesem systolického tlaku. Nastává
tachykardie a hrozí nebezpečí kolapsu. Z tohoto hlediska je proto ideální poloha
těhotné vleže na levém boku (Kobilková, 2005; Roztočil a kol., 2008).
Dýchací systém
Dochází ke změnám respiračních funkcí těhotné ženy jak v oblasti
mechanické, tak biochemické. Tlak rostoucí dělohy, vyzvednutí bránice (hlavního
dýchacího svalu) o 4 cm výše zmenšují prostor v hrudní dutině a tlačí na dolní
laloky plic zvláště výrazně v poslední třetině gravidity. Hrudní koš zvětšuje svůj
průměr i obvod, aby umožnil plicím snížit reziduální rezervní objem plic.
Dechová frekvence, dechová kapacita a vitální kapacita plic zůstávají beze změny,
a proto těhotné zvyšují respirační objem o 40 % nad hodnoty netěhotných vyšším
minutovým objemem plic. Kyslíkový deficit proto kompenzují i o více jak
polovinu účinnější alveolární respirací ve srovnání s negravidními. V projevu pak
dýchají hlouběji, nikoli rychleji, spíše bráničně hlavně od 24. týdnu těhotenství.
Spotřeba O2 stoupá až do porodu o 20 %. Možná hyperventilace působí zvýšené
uvolňování CO2 a respirační alkalózu arteriální krve. Z toho důvodu mají ženy ke
konci těhotenství pocit dušnosti (Roztočil a kol., 2008).
Podle Kobilkové (2005) se těhotné hůře dýchá (jako středně až těžce
pracujícímu člověku). Podle Ponťucha (1987) je dýchání těhotných stejné jako
netěhotných při lehké práci. Bejdáková (2006) uvádí zvýšení dechové frekvence o
10 dechů za minutu a dodávky kyslíku určené převážně pro plod, placentu,
ledviny a srdce. Volejníková (2005) píše, že vitální kapacita plic se zmenšuje a
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výše popsané změny způsobují těhotenskou dušnost. Uvádí, že dechovými
cvičeními lze zvýšit vitální kapacitu plic, udržet pružnost hrudníku a dodat do
organismu dostatek kyslíku.
Pohybový aparát
Výrazně se na pohybovém aparátu gravidní ženy projevuje působení
těhotenských hormonů a také váhové přírůstky. Hormon relaxin zajišťuje pružnost
a uvolnění vazů, kloubů, chrupavek a tkání a umožňuje větší pohyblivost nejen v
oblasti bederní páteře a v pánevní oblasti při porodu. Způsobuje také větší
rozvolněnost všech kloubů (hypermobilitu), a tak je nutné s touto změnou počítat
a neprovádět pohyby v kloubech do krajních poloh (uzamčení kloubu), aby
nedošlo k poranění (Kobilková, 2005).
Přibývání dělohy, prsů (z 0,5 kg na 1,7 kg) atd. na váze způsobuje posun
těžiště vpřed a dolů již od 4. měsíce těhotenství (Bejdáková, 2006). Změny se
projevují v rovnováze, vadném držení těla a chůzi. Centrum statiky je posunuto do
dolních končetin a s přenosem váhy do spodní části těla a s rostoucím břichem se
těhotná prohýbá v zádech, dochází k zvětšení bederní lordózy (hyperlordóze
bederní části páteře). To má za následek neustálé přetěžování zádového svalstva
(Volejníková, 2005). Jako kompenzace k velkému prohnutí beder se vyvíjí kyfóza
v oblasti krční a hrudní páteře (ohnutá záda), (Syslová, 2006).
Popsané změny mají za následek vadné držení těla, bolesti zad, kříže a
kloubů, oslabení břišních svalů (někdy i rozestup přímého břišního svalu) zejména
v poslední třetině gravidity. Oslabené břišní svaly negativně ovlivňují průběh
porodu, protože těhotná nemůže pořádně tlačit a po porodu způsobují tzv.
„převislé břicho“ (Volejníková, 2005).
Svaly pánevního dna musí být dostatečně silné, aby zvládly tíhu těhotného
břicha a pro porod zároveň dostatečně uvolněné. Proto je v těhotenství nutné
naučit se je ovládat. Rozvolnění kloubních spojů v pánevní oblasti může do jisté
míry zvýhodnit porod, ale negativně působí především z hlediska bolestí dané
kloubní oblasti a potíží při chůzi, která je širší, kolébavá (Kobilková, 2005).
Protože se zvětšuje objem prsní žlázy, dochází k ochabování a vytahování
prsních svalů, které přetrvává do porodu a s nástupem laktace je ještě výraznější.
Prsní svaly je proto nutné posilovat (Volejníková, 2005).
Zvětšená váha představuje značné zatížení dk, kloubů, svalů i vazů.
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Rychleji se unavují, uvolňují a protahují. Klesá klenba nožní se všemi důsledky
vzniku ploché nohy (Syslová, 2006). Následky poklesu klenby nožní jsou bolesti
nohou při chůzi a stání (Volejníková, 2005). Pro zmírnění bolestí zad a kloubů,
posílení břišních, prsních, zádových svalů a svalů pánevního dna i jejich uvolnění
je vhodné přiměřené cvičení.
Gastrointestinální systém
Informací o změnách, které postihují celou trávicí soustavu těhotných žen,
není mnoho a některé si i odporují. Třeba názory na kazivost zubů a krvácení
dásní. Náchylnost k nauzei a zvracení vyvolávají hormony, celková relaxace
žaludku a jícnu, dehydratace nebo zvýšená citlivost na určité pachy a chutě. Pálení
žáhy je časté kvůli vytlačení žaludku dělohou nahoru a sníženou aktivitou hladké
svaloviny v celém trávicím ústrojí (Kobilková, 2005). Snížená peristaltika střev
negativně ovlivňuje vyprazdňování žaludku a vzrůstá nebezpečí zácpy (Syslová,
2006). Také působí střevní problémy v podobě meteorismu a hemeroidů
(Kobilková, 2005).
Endokrinní systém
Systém zahrnuje produkci hormonů žláz s vnitřní sekrecí centrálně řízenou
hypotalamem. V graviditě se na organismu ženy nově podílí působení
placentárních hormonů, které většinou nahrazují činnost dosavadních hormonů.
Výčet hormonů a jejich funkcí je zkrácený na nejvýznamnější, protože tématika je
široce obsáhlá.
Placenta vytváří dvě odlišné skupiny hormonů. Proteohormony, potřebné
pro udržení těhotenství. Pro pohybovou aktivitu důležitý hormon relaxin, který
zajišťuje pružnost vazů, tkání a umožňuje větší pohyblivost v oblasti bederní
páteře a v pánevní oblasti při porodu. Oxytocin je pravděpodobně odpovědný za
rozvoj mateřských citů. Dále ovlivňuje růst dělohy a plodu a při porodu řídí
kontrakce dělohy a také uvolňování mléka z mléčné žlázy. Druhou skupinu
placentárních hormonů zastupují steroidní hormony estrogeny a progesteron. Ty
zaznamenávají velký vzestup hladin a inhibují dozrávání dalších folikulů.
Estrogeny působí na růst dělohy a prsů i na metabolismus vody. Hodnoty se
zvyšují směrem k začátku porodu, jelikož aktivují děložní činnost. Progesteron
zajišťuje tlumivý vliv na kontrakci a tonus děložní svaloviny, proto dosahuje
maximálních hodnot před porodem. Díky němu matčino tělo přijímá plod a
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nespouští obrannou reakci k vypuzení (Kobilková, 2005; Ponťuch, 1987).
Hormony dalších endokrinních žláz také mění svou produkci (Kobilková, 2005;).
Metabolické změny
Těhotenství zvyšuje nároky na krytí energetických potřeb organismu ženy,
který musí zajistit vlastní nutriční potřeby i dostatečný přísun živin plodu. Váhový
přírůstek za období gravidity je individuální, přesto jsou uváděny průměrné
hodnoty mezi 10-15 kg. Tukové zásoby narůstají do 30. týdne těhotenství, poté je
začne využívat plod a jejich prudký nárůst se zpomalí (Kobilková, 2005). Během
těhotenství se v organismu matky zadržuje minimálně 6,5 l vody, pro potřebu
plodového vejce a cévního řečiště. Projevy retence vody mohou být otoky dolních
končetin. Příjem tekutin by neměl být nižší než 2 l za den (Kudela, 2004; Roztočil
a kol., 2008).
Psychické změny
Vědecké poznatky dokazují přímý vliv duševního stavu v těhotenství na
vývoj plodu (Adamírová, 2002). Na psychiku těhotných působí jako celek
fyzické, sociální a ekonomické faktory. I z psychologického pohledu lze
těhotenství rozdělit do tří trimestrů, mezi nimiž neexistují přesné hranice
(Roztočil a kol., 2008).
První třetina těhotenství je obdobím přijímání těhotenství, organismus se
vyrovnává s novou psychickou situací, ženy jsou podrážděnější, náladové,
rozladěné, introvertní. Druhá třetina je charakterizována přijetím plodu, žena si
těhotenství užívá. Myslíme si, že je to doba vhodná pro těhotenské cvičení a
návštěvu speciálních těhotenských kurzů. Poslední část je z psychického hlediska
naplněna obavou z porodu a zároveň touhou mít už ho za sebou. Pokračování
v pohybových kurzech a návštěvy prenatálních poraden se jistě vyplatí pro
zmírnění obav z porodu. V zásadě jde o nacvičování správného dýchání, relaxaci,
uvolnění, cvičení břišního lisu a pánevních svalů (Roztočil a kol., 2008).
Problémy psychického rázu se projeví i fyzicky a takové změny vysvětluje
Volejníková (2005) a Syslová (2006) jako změny na neurovegetativním systému.
V prvních

měsících

těhotenství

způsobují

hormonální

poruchy

změny

neurovegetativního systému, které se projevují jako žaludeční nevolnosti,
nechutenství, náladovost, plačtivost. Příznivě lze tyto poruchy ovlivnit relaxacíodpoutání se od starostí. Taktéž fyzická aktivita působí vyplavování endorfinů a
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uklidňuje (Volejníková, 2005). Postupně dochází k hormonální i nervové
rovnováze, obtíže ustupují (Syslová, 2006).
1.2.2. Pohyb ve vodním prostředí v období těhotenství
V podkapitole se podrobně věnujeme významu pohybu těhotných žen ve
vodě a zásadám, které je nutné při cvičení dodržovat z hlediska bezpeční pro ženu
i plod. S tím v související další části textu uvádíme indikace a kontraindikace
k této pohybové aktivitě.
1.2.2.1. Význam
Dle (Roztočila a kol., 2008) je v těhotenství pohybová aktivita
nevyhnutelná a doporučuje se těhotenské cvičení, plavání a turistika. „I malý, ale
pravidelný pohyb, je lepší než nic a vhodnější než občasné vydatné cvičení“
(Sikorová, 2009, str. 109).
Význam pohybu ve vodě je v jeho kladném působení na fyzické a
psychické změny vyvolané těhotenstvím. Ve vodě dosahující po krk představuje
tělesná hmotnost pouze desetinu skutečné váhy na souši (Motyčka et al., 2001).
Snížená tělesná hmotnost znamená minimální zátěž na kloubní systém, klenbu
nožní, svaly pánevního dna a páteř, zejména na bederní oblast páteře a pánev,
která v období těhotenství trpí největší bolestivostí (Bejdáková, 2006; Lawrence,
2009). Mimo to také zajišťuje psychickou podporu. Zvýšená relaxace a uvolnění
napětí svalů přenáší pocit lehkosti do celkové pohody těhotné ženy (Smith, 2006).
Důvodem je rovnováha procesů podráždění a útlumu centrální nervové soustavy
působením vody.
Ke cvičení se rovnoměrně zapojují svaly celého těla (jak agonistické, tak
antagonistické skupiny svalů) díky antigravitačním účinkům hydrostatického
tlaku (Bejdáková, 2006). Hustotou a odporem vody jsou výrazně ztlumeny
nárazy, pády a rychlé pohyby. Proto je pohyb ve vodním prostředí bezpečný
z hlediska úrazovosti. Voda mechanicky chrání před poraněním vazů a kloubů,
které jsou v období těhotenství rozvolněné, a zajišťuje jim bezpečný rozsah bez
přetížení (Lawrence, 2009). Vodní prostředí umožňuje cvičit po celou dobu
těhotenství a posilovat břišní svaly i v pozdějším stadiu těhotenství
(Zámečníková, 2002; Smith, 2006). Po cvičení ve vodě nedochází k bolestivému
namožení svalů (Rodriguezová- Adamiová, 2005).
Nejpodstatnější pro kardiovaskulární systém je, že pohyb ve vodě v poloze
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vleže na zádech nezpůsobuje syndrom dolní duté žíly. Příčiny syndromu
odeznívají vlivem zvýšeného hydrostatického tlaku vody na ponořené lidské tělo.
Žilní návrat krve z dolních končetin a břicha k srdci je zajištěn zvýšeným
stlačením periferních cév a krev je aktivně hnána k srdci. Tím je podpořena
ventilace a výměna plynů v organismu. Hydrostatický tlak působí příznivě na
povrchové tkáně těla a elasticitu cév masážními účinky. Tím je zvýšena látková
výměna- odvádění škodlivých látek z organismu, zajištění úlevy od bolestí a
otoků (Bgeginski et al., 2009; Smith, 2006). Pohyb ve vodě působí příznivě na
snížení tepové frekvence a výrazně tak klesá riziko přetížení kardiovaskulárního
systému oproti cvičení na souši. Trénink kardiovaskulárního systému o mírné
intenzitě lze provádět bez rizika (Lawrence, 2009).
Pro dýchací systém je výhodný tlak na hrudní oblast, protože k jeho
překonání je třeba aktivnější nádechová fáze. Ztížený nádech proti vodnímu tlaku
posiluje dýchací svaly, kterými je udržována vitální kapacita plic. Mechanické
pohyby hrudního koše zároveň zajišťují jeho pružnost k dostatečnému prostoru
pro rostoucí dělohu. Pohybová cvičení ve vodě prohlubují dýchání a trénují
nádech nosem a výdech ústy (Bejdáková, 2006).
Aktivity ve vodním prostředí pozitivně ovlivňují termoregulaci a látkovou
výměnu těhotných žen. Termoregulace těhotných žen je ve vodě příznivá, neboť
v těhotenství je průtok krve kůží značně zvýšen a vede k pocitům tepla (Roztočil a
kol., 2008). V těhotenství se zvyšuje teplota jádra o 1,5 °C oproti netěhotnému
stavu (Cavalcante et al., 2009). Obavy z chladné vody nejsou nutné i proto, že
v těhotenství se vytváří větší tukové zásoby- izolanty před chladem. Na druhou
stranu teplota vody má chladivý vliv na tělo, odvádí přebytečné teplo a předchází
přehřátí organismu (Lawrence, 2009).
Voda navozuje pocit klidu i z toho důvodu, že cvičení ve vodě je bezpečné
a nehrozí při něm riziko zranění jako na souši. Vodní prostředí umožňuje provádět
cviky pomalu, ale intenzivně, takové, které na souši nejsou pro těhotné ženy
vůbec možné. Mechanicky je tělo vodou ochráněno před úrazy pohybového
aparátu. Ženy si přijdou neatraktivní, zejména ve 27. až 32. týdnu těhotenství.
Ideálně můžeme tyto pocity minimalizovat při skupinových lekcích aqua fitness
pro těhotné, kde prostředí zajišťuje jistou intimitu. Psychickou podporu těhotným
ženám přináší možnost přibývající kila schovat pod vodou a provádět pohyby
elegantně i s nárůstem tělesné hmotnosti (Lawrence, 2009). Čisté a bezprašné
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prostředí navozuje příjemný pocit a pohybová aktivita zajišťuje produkci
endorfinu, který působí pozitivně na náladu a pomáhá k uvolnění stresu,
odreagování se a odpoutání se od běžných starostí (Bejdáková, 2006). Při
skupinových aktivitách aqua fitness vnímáme také působení sociálního faktoru,
který má kladný vliv na prožívání těhotenství.
Aqua fitness může hrát důležitou roli při prosazování zdravého způsobu
života, zvýšení zodpovědnosti za své zdraví a zdraví svého dítěte. Na druhou
stranu přisoudit cvičení těhotných žen ve vodním prostředí jen vyloženě příznivé
účinky je problematické. Pokud ženy s pohybovou aktivitou začínají teprve
v těhotenství, jejich snaha a přístup nemusí být odpovídající novému stavu a
mohou si spíše ublížit, ve smyslu nadměrného přetěžování, nadměrné únavy, a
z nich vyplývajícího rizika předčasného porodu a poškození plodu. Hlavním
problémem cvičení ve vodě je čistota a teplota vody (Bejdáková, 2006).
1.2.2.2. Zásady
Hlavní zásady pro pohybovou aktivitu těhotných žen ve vodě vychází
z obecných zásad pro pohyb těhotných žen v suchém prostředí a obecných zásad
pro cvičení ve vodě. Zásady je nutné respektovat, aby žena vodní pohybovou
aktivitou neohrozila sebe a své dítě. Na úvod musíme uvést, že těhotenství není
nemoc a důvod k vyřazení tělesné aktivity, ale s ohledem na mnoho změn, které
gravidita na ženský organismus v tomto období způsobuje, je třeba pohyb
individuálně přizpůsobit.
Pokud těhotná žena nemá v anamnéze potraty nebo jiné komplikace, může
přiměřený pohyb provozovat. Nejlépe dokáže stav těhotné ženy a její toleranci
k zátěži posoudit ošetřující lékař a tak je předchozí konzultace s ním o vhodnosti
pohybové aktivity nutná (Bejdáková, 2006; Sikorová, 2005). V případě pohybové
aktivity ve vodě doporučuje Bejdáková (2006) pravidelné konzultace s lékařem a
my se k jejímu názoru plně přikláníme.
Dříve než těhotná začne s pohybovou aktivitou ve vodě, měla by se
informovat o hygieně a čistotě příslušného bazénu, jelikož v novém stavu mají
těhotné vyšší sklon ke gynekologickým zánětům a jejich prosáknutým systémem
se infekce šíří velmi rychle v celém močopohlavním ústrojí. Obavy z vniknutí
infekce lze minimalizovat zavedením tamponu do pochvy napuštěným do 30 %
borax glycerinu, ještě než vstoupí do bazénu (Bejdáková, 2006). Čistota bazénů je
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dána hygienickými předpisy vyhláškou (Vyhláška č.135/2004 Sb.) a složení vody
podléhá hygienické kontrole. Pro těhotné je nejbezpečnější pohyb v ionizované
vodě, která je velmi vhodná i pro plavání kojenců. Ve většině bazénů je však voda
nejčastěji chemicky upravována plynným chlórem, jehož koncentrace je
sledována. Chemické složení vody může vyvolat obrannou reakci organismu,
zvláště pokud je těhotná alergická na chlór. Problémům lze předejít předchozí
konzultací s lékařem, který pohyb v chlorované vodě indikuje.
Názory na teplotu vody pro realizaci aqua fitness pro těhotné se liší. Dle
Bejdákové (2006) by měla být teplota vody pro plavání těhotných okolo 29-30°C.
Dle Lawrence (2009) 30-32 °C. V praxi se průměrná teplota vody pro aqua fitness
v těhotenství pohybuje na 28 °C. Myslíme si, že teplotu v rozmezí 27-29 °C
cvičenky zvládnou bez pocitu chladu i rizika přehřátí vzhledem ke změněnému
stavu a funkcím termoregulace. Není vhodné tělní teplotu navyšovat nad limitní
hodnoty, a proto není žádoucí nosit koupací čepici, která brání nejvýraznějšímu
odvádění tělního tepla z povrchu pokožky hlavy. Při cvičení je nutné dbát na
dostatečný pitný režim, protože při dehydrataci těhotné se zvyšuje koncentrace
hormonu oxytocinu v těle, a to může mít za následek vyvolání kontrakcí a
vyvolání předčasného porodu (Sikorová, 2006).
Každá žena snese jinou zátěž v závislosti na aktuálním zdravotním stavu
matky a plodu, pokročilosti těhotenství, druhu, intenzitě a dávkování činnosti,
pocitu budoucí matky, její předešlé sportovní zkušenosti a trénovanosti. Je
důležité vnímat své tělo a podle potřeby odpočívat a dbát na dostatečný pitný
režim, neprovádět cviky, které zvyšují nitrobřišní tlak. Důležité je, aby ženy
dodržovaly pokyny instruktorů, nepodcenily rozehřátí, závěrečné zklidnění a
relaxaci. Při všech cvičením pravidelně dýchat, dbát na správné držení těla.
Pro vyhodnocení přiměřené pohybové aktivity jako ukazatel slouží obecná
hranice pro tepovou frekvenci, která by neměla přesáhnout 140 tepů za minutu
(Bejdáková, 2006). Přiměřenou pohybovou aktivitu v těhotenství je možné
charakterizovat i frekvencí cvičení za týden. Názory na četnost cvičebních
jednotek ve vodě a jejich délku se různí. ACOG (Americká vysoká škola
porodníků a gynekologů) doporučuje těhotenské cvičení alespoň 3x týdně na
úrovni „vnímané námahy“, tedy sledované intenzity cvičení a přestat dříve než
nastane únava a vyčerpání (Smith, 2006). Lawrence (2009) uvádí cvičit 3x týdně
po 50 min. Smith (2006) uvádí ve své práci frekvenci cvičení 5x týdně po 30
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minutách. My si myslíme, že 1-3x týdně po 45 minutách cvičení přiměřené
intenzity pomůže zachovat dobrou kondici a pozitivně ovlivnit těhotenské obtíže.
V důsledku zvýšeného množství tělních tekutin a zvýšeného tlaku na
ponořené tělo dochází ke zvýšené diuréze, která je částečně žádoucí pro
vylučování odpadních látek z těla. Příliš časté nucení k močení sice může
nepříjemně narušovat lekci vodního cvičení, přesto však nikdy nezadržujeme moč
do míry přepětí. Riziko pro cvičení ve vodě představuje vniknutí vody do
dýchacích cest. Těhotné by měly cviky provádět v klidu a s ohledem na ostatní
cvičenky, aby riziku předcházely. Dodáváme, že nároky kladené na dodržování
zvýšených hygienických návyků před vstupem do bazénu a po ukončení lekce by
měly být oproti běžné populaci zvýšené. Po osprchování je vhodné celé tělo natřít
krémem.
Bezpečné chování v bazénovém prostředí patří k základním zásadám
těhotných žen v rámci pohybové aktivity ve vodním prostředí a minimalizuje
rizika spojená s tímto druhem cvičení. V bazénovém prostředí apelujeme na
pomalou chůzi v obuvi určené do vlhkého prostředí po okolí bazénu i jeho
zázemí. Důležitý je včasný příchod na lekce, aby ženy před začátkem stihly vše
potřebné v klidu a nemusely na zahájení spěchat, nebo dokonce běhat. Ke vstupu
a výstupu z bazénu by měly těhotné ženy zásadně používat schůdky, ke kterým
stojí čelem.
Kromě cvičení v těhotenství, je také vhodné, aby se žena připravovala
a cvičila již v době před samotným otěhotněním. Je totiž dosti těžké udržet
těhotnou v dobré kondici, pokud ji nemá před tím, než se do jiného stavu dostane.
Výhodu ve zvládání těhotenství mají ženy, které před otěhotněním pravidelně
provozovaly vytrvalostní aktivity, protože mají výkonnější oběhový systém, který
lépe zvládá zvýšené nároky v průběhu těhotenství. Kardiovaskulární cvičení
během těhotenství má pozitivní vliv na těhotnou ženu, ovšem není doložen přímý
vliv na délku trvání porodu (Dumoulin, 2006).
Další zásady se vztahují k absolutním nebo částečným kontraindikacím
uvedené v kapitole 1.2.2.3. (Indikace a kontraindikace).
Níže předkládáme souhrnný přehled hlavních zásad pro pohybovou
aktivitu těhotných žen ve vodě dle (Bejdákové, 2006; Sikorové, 2005) doplněné o
vlastní poznatky z lekcí aqua fitness pro těhotné.
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Nezačínat s novým sportem, vyjma speciálního těhotenského cvičení a
plavání



Na zamýšlenou aktivitu se nejprve zeptat lékaře a pak pravidelně
konzultovat



Zjistit si kvalitu vody na příslušném bazénu



Cvičit přiměřeně podle svých pocitů



Při jakémkoli nepříjemném pocitu je lepší přestat cvičit



Necvičit do úplného vyčerpání a velké únavy



Předejít přehřátí nebo podchlazení



Nenosit koupací čepici



Necvičit v době akutního onemocnění, nachlazení, při zvýšené tělesné
teplotě a podobně



Cvičit 1-3 x týdně po 45 minutách



Před otěhotněním se věnovat pravidelné pohybové aktivitě



Dodržovat pitný režim



Pravidelně dýchat



Dodržovat pokyny instruktorů,



Dbát na správné držení těla



Pomalý pohyb v bazénovém prostředí



Včasný příchod na lekce



Ke vstupu a výstupu do bazénu používat schůdky se zábradlím



Dodržovat zvýšené zásady hygieny



Při pocitu nucení k močení pravidelně odcházet na toaletu

1.2.2.3. Indikace a kontraindikace
Uvědomujeme si, že aqua fitness nemůže být určen pro každou těhotnou
ženu a v každé době. Proto uvádíme indikace a kontraindikace, podle kterých
poznáme, pro koho a kdy je nebo není pohyb ve vodě vhodný.
Indikace pro pohybovou aktivitu ve vodním prostředí v těhotenství
Indikaci ke cvičení vždy určí lékař (Syslová, 2005) dle míry a způsobu
zamýšlené pohybové aktivity vzhledem k průběhu těhotenství a diagnostice
patologického stavu. Podle našich výsledků z ankety lékař těhotné pohybovou
aktivitu ve vodě ani v jednom případě nezakázal, ve dvou dokonce doporučil pro
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bolest zad a ve většině případů s ní souhlasil. Aqua fitness je dle RodriguezovéAdamiové (2005) pro těhotné ženy indikován. Plavat lze během celého
těhotenství (Sikorová, 2009).
Kontraindikace pro pohybovou aktivitu ve vodním prostředí v těhotenství
Pohybová aktivita v těhotenství má absolutní a relativní kontraindikace.
V případě patologického těhotenství jde o absolutní kontraindikaci a lékař téměř
nikdy pohybovou aktivitu nedoporučí. Všechny další stavy těhotenství představují
relativní kontraindikace a je na zvážení lékaře, jak o pohybové aktivitě rozhodne
(Klímová, 2008). Cvičení není vhodné, pokud těhotná žena trpí těhotenským
diabetem, srdeční vadou nebo jiným závažným chronickým onemocněním
(Kukačková, 2012). V případě dušnosti, bolestí (břicha, na hrudi), nepříjemných
pocitů, velkého vyčerpání a pocitů slabosti, při extrémním horku nebo chladu,
krvácení (z pochvy), náhlých otokách zápěstí nebo kotníků, by těhotná měla
okamžitě přestat cvičit (Lawrence, 2005). Z plaveckých způsobů není žádoucí
způsob plavání prsa, kdy se více prohlubuje bederní lordóza a ve většině případů
také krční kyfóza, protože ženy při plavání často nepotápí hlavu. Tuto
nefyziologickou polohu těla s mnohdy nesouměrnou prací dolních končetin
nahrazujeme plaváním na zádech (Sikorová, 2009).
Vzhledem k pohybové aktivitě ve vodě je na snaze uvést obecné
kontraindikace dle Labudové-Ďurechové (2005) vztahující se k vodnímu
prostředí: oběhové potíže, plicní choroby, svalová či kosterní nerovnováha,
vysoký krevní tlak, kompenzované zdravotní potíže a zdravotní postižení,
inkontinence (zvláštní přístup k řešení problému), epilepsie- dle pokynů lékaře,
s erudovaným dozorem.
Kontraindikace týkající se akutních zdravotních problémů typu: zánětlivá
onemocnění a nakažlivá onemocnění kůže, plísňové onemocnění, silné obavy
z potopení a strachu z utonutí, otevřené rány, alergie na chlór, horečka (LabudováĎurechová, 2005).
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1.3. Program aqua fitness v těhotenství
V kapitole se nejprve věnujeme charakteristice programu, vymezujeme
cíle programu, přehled procvičovaných oblastí a zacílení cviků. Poté celkovou
podobu programu dáváme do souvislosti se specifickými potřebami jednotlivých
trimestrů těhotenství. Poslední část podkapitoly pojednává o cvičební jednotce
programu. K utvoření komplexního přehledu problematiky jsme vytvořili
zásobník cviků (příl. 1)

1.3.1. Charakteristika programu
Cílenou pohybovou aktivitou ve vodním prostředí se snažíme těhotným
ženám zachovat jejich stávající fyzickou kondici, podpořit psychiku a dobře je
naladit. Cvičení je vhodné pro ženy prožívající fyziologické těhotenství, pokud
jim ošetřující lékař pohybovou aktivitu ve vodě naindikuje, nebo schválí.
Aqua fitness výrazně snižuje těhotenské obtíže, bolesti dolní části zad a
pletence pánevního, zlepšuje mobilitu a odráží se v tělesném projevu a pozitivním
vnímání vlastního těla ve srovnání s necvičícími těhotnými. Lze ho doporučit jako
léčbu těchto bolestí v těhotenství (Smith, 2006).
Pohybová aktivita těhotných na souši je běžně známá, stejně tak i plavání
těhotných žen, které je pro těhotné vhodnou pohybovou aktivitou (Bejdáková,
2006). Samostatný aqua fitness v těhotenství nepatří v České republice k běžně
nabízeným těhotenským aktivitám a své postavení na trhu si začíná nově budovat.
Předchůdcem moderního pojetí aqua fitness je pravděpodobně vodní léčebná
gymnastika určená pro těhotné ženy.
Co je program aqua fitness pro těhotné ženy
Program aqua fitness vytvořený do krytého plaveckého nebo koupelového
bazénu specializovaný pro těhotné ženy kombinuje těhotenské plavání (obr. 5),
klasický aqua aerobik v hluboké a přechodové vodě (obr. 6) a indikované uváděné
těhotenské cviky ze suchého prostředí modifikované do vody. Do programu se
promítají také prvky z aqua gymnastiky, aqua power, vodní rehabilitace (obr. 7),
aqua walkingu (obr. 4) a relaxace (obr. 3) vše k prospěšnému zdravotnímu
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významu cvičení a radosti z pohybu.
Podmínky vodního prostředí dané fyzikálními vlastnostmi vody jsou velmi
vhodné ke cvičení gravidních žen. Voda tělo nadlehčuje a přináší úlevu s každým
přírůstkem váhy navíc. Pomáhá uvolňovat svalové napětí, bolesti zad a nohou a
má blahodárný psychologický účinek. Zvýšená relaxace přenáší pocit lehkosti do
celkové pohody těhotné ženy. Plavání je doporučováno (Bejdáková, 2006;
Sikorová, 2009; Adamírová, 2002) jako jedna z nejlepších pohybových aktivit.
Řadí se i k aqua fitness aktivitám a pro účely aqua fitness v těhotenství ho
částečně využíváme. Proto si myslíme, že i aqua fitness je vhodná forma pohybu
těhotných žen. Navíc do programu hlavně zařazuje vybrané speciální těhotenské
cviky, které jsou doporučovány porodními asistentkami (Volejníková, 2005) a dle
potřeb je modifikuje do vodního prostředí, aby byly co nejvíce účelné.
Při realizaci aqua fitness s těhotnými nám nejde o maximální výkony,
kterých dosahují plavci a klienti na komerčních hodinách aqua fitness, ani o
bezúčelné plavání ode zdi ke zdi. Program má za úkol řadou specifických cvičení
působit na změny vyvolané těhotenstvím. Za aerobního pojetí programu bez
složitých choreografií se snažíme udržet stávající fyzickou kondici žen a podpořit
jejich psychickou kondici k celkové pohodě. Aerobní vodní aktivitou zabraňujeme
nežádoucím váhovým přírůstkům nad fyziologickou normu 10 až 15 kg
(Kobilková, 2005). Fyziologické změny, jež se na těle těhotných žen projevují pro
blaho plodu, jsou často faktorem, který může způsobit v dalším období jejich
života nepříjemné problémy. Při správně sestavené cvičební lekci (jednotce)
s hudebním doprovodem, vodními pomůckami a pod odborným vedením dokáže
aqua fitness posílit, protáhnout, uvolnit a zrelaxovat konkrétní svalové skupiny,
takže u maminek dosáhne správného rozložení svalových sil, které zajistí možnost
optimálního vývoje a udržení kondice bez rizik pro ni i plod. Navíc aqua fitness
zmírňuje nepříjemné následky těhotenstvím nastalých změn a bolestí, nemá
negativní vliv na plod a pomáhá tak ženě těhotenství, porod i šestinedělí lépe
prožít a užít si plně neopakovatelné zážitky a po porodu urychlit návrat
k běžnému životu.
Aqua fitness je zábavný a bezpečný program pro těhotné ženy ve všech
stadiích gravidity zmírňující negativní účinky těhotenství. Nabízí mnoho výhod s
malými riziky a je příjemnou změnou od běžných cvičebních programů pro
těhotné ženy.
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Komu je určen program aqua fitness pro těhotné ženy
Cvičení je vhodné pro ty ženy, které nemají patologické příznaky, jejich
těhotenství není rizikové a lékař je doporučí. Jiná omezení podléhají
kontraindikacím uvedeným v podkapitole 1.2.2.3. (Indikace a kontraindikace).
Dle Bejdákové (2006) a Sikorové (2009) je možné plavání doporučit po celou
dobu těhotenství. Těhotenské cvičení na suchu začíná v průběhu prvního trimestru
a pokračuje až těsně do data porodu (Volejníková, 2005).
S aqua fitness pro těhotné lze prakticky začít od zjištění gravidity a
pokračovat v ní až do konce těhotenství, nebo podle svých pocitů jinak. Aqua
fitness je bezpečné ve všech trimestrech a je účelné i ve 39. týdnu těhotenství
(Bgeginski et al., 2009). Podle Kukačkové (2012) je s touto aktivitou vhodné
začínat až v zahájeném druhém trimestru, kdy už je plod řádně uhnízděn. Pokud
ovšem lékař tuto aktivitu povolí dříve, mohou maminky začít cvičit ihned.
Sikorová (2009) nedoporučuje pohyb ve vodě po 38. týdnu těhotenství, kdy se
začínají otevírat porodní cesty, a do těla hrozí riziko vniknutí infekce. Z pilotní
studie zaměřené na zkoumání efektů aqua fitness na nepohodlí v těhotenství
(Smith et al., 2006) vyplývá, že cvičení je zvláště prospěšné pro těhotné ženy ve
2. a 3. trimestru těhotenství. Více než 1/3 těhotných žen trpí bolestí zad a pánve a
právě pro ně může být pohybový program úlevou od jejich bolestí. V souvislosti
s aqua fitness nebyly zaznamenány vývojové vady plodu, předčasné porody a jeho
praktikování nemělo vliv na mechanismus porodu (Smith, 2006).
Aqua fitness program mohou krom zkušených zastánců plavání
provozovat i ženy, které neumí plavat, protože cvičení probíhá za takových
podmínek, kde tato dovednost není nutná. Je vhodné, aby žena před začátkem
programu (ještě před otěhotněním) měla minimální fyzickou zdatnost a
pohybovou zkušenost.
Kde a jak program probíhá
Program aqua fitness pro těhotné ženy se realizuje pokud možno v co
nejčistším bazénovém prostředí za dosahu bezpečnostních prvků a kvalitní čisté
vody. Hloubka vody, ve které těhotné cvičí, je dle dělení Labudové-Ďurechové
(2005) přechodová, s dosahem vody po prsa a hluboká, bez dosahu chodidel dna.
Určité prvky se provádí u stěny bazénu, některé za použití pomůcek, nejčastěji
vodní nudle (obr. 10). Cvičení doprovází příjemná hudba.
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Charakter lekce usnadňuje individualizaci a přizpůsobení se požadavkům
trimestru na pohyb. V jedné skupině mohou cvičit ženy ve všech stádiích
těhotenství s ohledem na specifika jednotlivých trimestrů, která jsou ve vodním
prostředí výrazně setřena oproti cvičení na souši. Na odlišné cviky jsou těhotné
maminky upozorňovány. Těhotné by měly cvičit dle pocitů vlastního těla a dělat
jenom to, co jim je příjemné bez ohledu na aktivitu ostatních cvičenek. Provedení
cviků je jednoduché v pomalém tempu bez rizik a bolestivosti. Pomalým
prováděním snadných pohybů dosáhneme u cvičenek snáze správné techniky
jednotlivých cviků s doprovodem pravidelného dýchání. Je třeba dbát na správné
držení těla a dostatečný pitný režim, který je při pohybové aktivitě ve vodě
podceňován. Tím odstraníme riziko dehydratace a případně i vyvolání porodu.
Lekce těhotenského cvičení se nejčastěji uskutečňují formou kurzů, které
mají dlouhodobé trvání. Obvykle fungují nepřetržitě a těhotná si v nich na určitou
dobu lekce předplatí. Výhodou takových kurzů může být motivace k pravidelným
docházkám, která by ale měla být samozřejmostí.
Cvičení probíhá pod vedením odborných instruktorů v oblasti aqua fitness
anebo od porodních asistentek. Specializovaný seminář pro zájemce o získání
licence aqua fitness pro těhotné lze absolvovat u AFA. Instruktor vede cvičební
lekci ze suchého kraje bazénu a tak má poskytnutý dohled nad všemi cvičenkami
v prostoru bazénu. Zajišťuje edukační, výchovný a kontrolní složku během celé
lekce i mimo ni. Kontroluje provedení cviků a stav cvičenek. Prioritně upozorňuje
na vlastní úsilí, držení těla, pitný režim a další zásady spočívající v provádění
cviků. V případě zranění či tonutí je cvičitel schopen poskytnout základní první
pomoc.
1.3.2. Cíle programu
Cílem pro aqua fitness v těhotenství je stejně jako u speciálního
těhotenského cvičení udržet optimální fyzickou i psychickou kondici organismu a
zmírnění těhotenských obtíží.
Podle Volejníkové (2005) přejímáme jako cíle cvičení ve vodě:


Udržet organismus těhotné ženy v optimálním zdravotním stavu tzn.
udržet jej v dobré kondici tělesné i psychické a tím vytvořit předpoklady
pro zdárný vývoj plodu
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Zabránit změnám, které těhotenství a porod na organismu ženy způsobuje
Volejníková (2005) přidává pro cvičení na souši navíc třetí cíl- příprava

těhotné na porod, jako kdyby skutečně probíhal. V praxi probíhá nácvikem
různých způsobů dýchání a úlevových poloh, které ve vodním prostředí nejsou
zcela možné. V programu aqua fitness částečně naplňujeme cíl přípravy na porod
modifikací úlevových poloh do vody. Prakticky všechny polohy vleže na zádech
v hluboké vodě můžeme považovat za úlevové. Z dechových technik nacvičujeme
účelně břišní (brániční) dýchání, zadržení dechu po výdechu, nádech ústy a
výdech nosem.
Realizace

cílů

z hlediska

cvičení

spočívá

v sestavení

vhodného

pohybového programu na ovlivnění systémů, orgánů, podpůrných struktur,
svalových skupin a k preventivním opatřením těhotenských obtíží.

1.3.3. Procvičované oblasti a zacílení cviků
Podle cvičení v těhotenství v publikacích Volejníkové (2005), Dumoulin
(2006) a Sikorové (2009) se program aqua fitness pro těhotné zaměřuje na níže
uvedené oblasti gravidního organismu. Jednotlivé oblasti dáváme do souvislosti se
stupněm těhotenství. Praktické ovlivňování jednotlivých oblastí realizujeme cviky
a cvičeními, která uvádíme v zásobníku cviků (příl. 1)
Neurovegetativní a dýchací systém
Snahou je ovlivnit nepříznivé změny neurovegetativního systému a udržet,
případně zvýšit vitální kapacitu plic a zachovat elasticitu hrudníku.
Poruchy neurovegetativního rázu jsou patrné zejména v prvním trimestru
těhotenství, kdy je psychický stav ženy často nerovnovážný (Syslová, 2005).
Stabilní úrovně systému nejlépe dosahujeme relaxačními a dechovými cvičeními
s uvolňovacími cviky, které navozují psychickou i fyzickou pohodu a odstraňují
bolesti i míru napětí svalů- celkový stres (Sikorová, 2009).
Dechová cvičení vedle pozitivního vlivu na psychiku podporují také
vitální kapacitu plic a elasticitu hrudníku. Kapacitu plic a elasticitu hrudníku lze
zachovat samotným pobytem ve vodním prostředí a dýcháním proti odporu vody.
Účinky však můžeme prohloubit speciálními dechovými a polohovacími cviky.
Dodáváme tím do organismu dostatečné množství okysličené krve, zvyšuje se
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dechový objem a vitální kapacita plic.
Neurovegetativní a dýchací systém procvičujeme ve všech trimestrech
těhotenství téměř stejně, ale za trochu jiným účelem. V prvním trimestru
zařazujeme relaxační a v menší míře dechová cvičení zejména na ovlivnění
psychického zdraví. V druhém trimestru zařazujeme do lekcí více dechových
cvičení na zvýšení vitální kapacity plic a elasticitu hrudníku. Učíme brániční
dýchání a nádech nosem a výdech ústy. Relaxační cvičení zařazujeme do lekcí
průběžně a s nadlehčovací pomůckou. Ve třetím trimestru cvičíme stejně jako ve
druhém. Čím blíže porodu, relaxačních cvičení v lekci přibývá (Volejníková,
2005; Sikorová, 2009).
Břišní svaly
Účelem

cvičení

v těhotenství

je

přiměřeně

posílit

břišní

svaly.

Problematiku posilování břišních svalů rozebíráme podrobněji, protože při
nedodržení jistých opatření hrozí těhotné ženě nemalá rizika.
Břišní svaly musí ženy přiměřeně posilovat již před otěhotněním a
v prvních měsících těhotenství. Silné svaly jsou nutné k vytlačování plodu při
porodu (Dumoulin, 2006). Pro zvětšování břicha se břišní svaly rozpínají a
dochází k jejich oslabení, někdy i daistáze (obr. 8), (rozestup přímého břišního
svalu) pokud je povrchový sval hodně zkrácený (Volejníková, 2005). Pro
zachování svalové rovnováhy a případně zmenšení obtíží spojených s dysbalancí
svalů udržující správné postavení těla, je nutné posilovat přímé i šikmé břišní
svaly (Dumoulin, 2006). Během celého těhotenství břišní svaly, spolu se
stabilizačním systémem hluboko uložených svalových vrstev, vhodně aktivujeme
automaticky při veškerém cvičení ve vodě, čímž svaly získávají na síle a pružnosti
a zároveň podporují správnou funkci a pohyb střev- peristaltiku.
První trimestr neklade žádná omezení pro posilování celé svalové skupiny
(Volejníková, 2005). Vhodně zvolené cviky i typu „leh-sed“ lze s pravidelným
dýcháním cvičit.
Problematika posilování břišních svalů ve 2. a 3. trimestru
Při posilování břišních svalů ve vodě pro vymezené periody těhotenství
nastávají odlišnosti od 1. trimestru i oproti posilování na souši. Vodní prostředí
v tomto případě přináší výhody a snižuje nebezpečí, která hrozí při stejném
cvičení mimo vodu. Přesto i ve vodě dodržujeme základní princip posilování
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břišních svalů.
V průběhu 2. trimestru a dále k porodu se mění metoda cíleného
posilování břišních svalů. Důvodem je při velkém zkrácení při cvicích typu „leh
„lehsedy“ zvyšování nitrobřišního
nitro
tlaku (Dumoulin, 2006). Slabé břišní svaly nemusí
zvýšený tlak vydržet a mohou se rozestoupit (diastáza), nebo v horším případě
dojde k možnosti protržení vazivové části mezi přímými břišními svaly (povázky)
a vyhřeznutí břišních
řišních orgánů - vytvoření kýly (Volejníková, 2005). Přímý břišní
sval zkracováním posilujeme pouze do 20. týdne těhotenství a celou svalovou
skupinu břišních svalů posilujeme do 28. týdne těhotenství (Sikorová, 2006).
Podle Zámečníkové (2002) lze břišní svaly vhodnými cviky
ky ve vodě posilovat až
do konce těhotenství. Dumoulin (2006) uvádí, že přímé
římé břišní svaly je nutné
posilovat ve funkční poloze.
Z poznatků vyvozujeme závěr, že ve vodě lze posilovat břišní svaly po
celou dobu těhotenství, pokud k tomu nepoužijeme metodu
etodu zkracování svalu.
Naopak svalová vlákna se udržují pevná ve své nové délce a zajišťují dostatečnou
podporu pro břicho. Takto svaly aktivujeme například chůzí, aqua joggingem,
aqua balance.

obr. 8: Diastáza přímého břišního svalu (Dumoulin, 2006).
Svaly pánevního dna
Účelem cvičením v těhotenství je naučit se svaly pánevního dna ovládat,
posílit je a hlavně uvolnit (Syslová, 2005).
Určitou sílu pánevních svalů je třeba nabývat ještě před otěhotněním.
Pevnost svalů pánevního dna zajišťuje
zajišťuje podporu vnitřním orgánům, uvolnění svalů
a jeho ovládání je důležité pro porod. Uvědomělé zapojení svalů pánevního dna je
také podstatné při návyku držení těla, které je fyziologicky narušené novým
stavem. Zvýšené prohnutí a zátěž na bederní páteř lze eliminovat,
eliminovat, pokud těhotné
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ženy naučíme správnému držení těla a ovládání svalstva pánevního dna (Syslová,
2005).
Nácvik na posílení svalů pracuje s představou „přiblížení pochvy a
konečníku“, „sevření všech svěračů“, „vtažení pochvy a močové trubice“. Pohyb
svalstva je minimální a není téměř vidět. Cvičenka ho však pociťuje jako by
chtěla zadržet moč i stolici. Cvičení je izolované pro danou oblast bez zapojení
hýžďových a břišních svalů. Kontrakce je vždy s výdechem ústy. Pro kontrolu
správného provedení existuje několik intimních zkoušek: při zavedení prstu do
pochvy je prst vtahován, při přiložení prstu na dolní konec kostrče se při správné
kontrakci kostrč pohne dolů a dovnitř, při močení zastavit proud moči. Poslední
zkouška se v těhotenství nedoporučuje, protože časté přerušované močení zvyšuje
riziko infekce močových cest z důvodu nevyloučení veškeré moči z těla. Vodní
prostředí umožňuje minimálně ve dvou polohách tuto skupinu svalů výborně
uvolnit.
Svaly pánevního dna posilujeme zejména ještě před otěhotněním a
v těhotenství z jeho začátku. Nikdy nezapomínáme svaly pánevního dna
uvolňovat. Ve druhém a třetím trimestru už je neposilujeme, ale pouze
uvolňujeme, abychom zajistili jejich pružnost pro porod (Volejníková, 2005).
Prsní svaly
Snahou aqua fitness je zejména posílit prsní svalstvo. Zvětšování objemu
mléčné žlázy a nabývání prsů na váze vytahuje a oslabuje prsní svalstvo, proto je
nutné ho posilovat, aby tíhu prsou udrželo. Dobrou podporu ňadrům zajišťuje také
správné držení těla, zejména silné svalstvo horní části zad. Protože prsní svaly
patří ke svalům s tendencí ke zkracování, musí se protahovat. Jejich rovnovážný
stav má vliv na zakřivení páteře, postavení hrudního koše, dostatečný dechový
objem a uvolnění šíjových svalů (Dumoulin, 2006).
Dle period těhotenství posilujeme a protahujeme prsní svaly bez rozdílů
ihned od prvního do druhého trimestru stejně, ve třetím trimestru je posilujeme
častěji (Volejníková, 2005).
Držení těla
Cvičením ve vodě v těhotenství se snažíme vytvořit návyk správného
držení těla. Těhotenství mění držení těla, které je pro nový stav fyziologické,
pokud nepůsobí bolesti zad a jiné potíže. Těžké břicho způsobuje prohýbání
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bederní páteře- zvětšenou lordózu, těžká prsa zase vyhrbení hru
hrudní páteřezvětšenou kyfózu (obr. 9), (Syslová, 2005). Velké zakřivení osy těla se mění
vlivem svalové nerovnováhy.
Pro správné držení těla cvičíme několik typů cviků na různé oblasti:
uvědomělé vyrovnávání bederní páteře, posilování břišních a zád
zádových svalů
s tendencí k ochabování, posilujeme mezilopatkové svaly,
svaly, protahujeme šíjové
svaly (Syslová, 2005). Správný stoj sestává z: rovnoměrného rozložení váhy na
obě chodidla na šíři boků, lehce pokrčená kolena, paže volné podél těla, ramena
stažená a rozložená od uší, hlava je vytažená za nejvyšším bodem, brada směřuje
dolů, s krkem svírá pravý úhel, pánev je mírně podsazená aktivací břišních,
hýžďových a svalů pánevního dna, lopatky směřují k sobě k zádům, hrudník je
uvolněný. Segment pánve a ramen je v ose nad sebou. Osvojení správného držení
těla využíváme při běžných denních činnostech.
Návyk správného držení těla je celoživotní záležitostí, ve všech
trimestrech těhotenství mu věnujeme stejnou pozornost.

obr. 9: Srovnání správného a nesprávného
nesprávné držení těla s výraznou krční kyfózou a
bederní lordózou (Dumoulin, 2006)
Pánevní pletenec a bederní páteř
Pohybovou aktivitou se snažíme udržet
udržet přiměřenou pohyblivost kyčelního
kloubu a svalovou rovnováhu kolem něj.
něj Mobilizační cviky a posilování a
protahování svalstva v okolí kyčelních kloubů pomáhá zvládnout vzrůstající
zatížení kloubů vahou matky i plodu a udržet svalovou pružnost pro porod
(Dumoulin, 2006). Uvolňovací cvičení na oblast bederní a křížové páteře
pomáhají odstraňovat bolesti a zachovat
zachovat funkčnost skloubení (Syslová, 2005).
Pohyb ve vodní prostředí s nadnášecím efektem velmi pomáhá k uvolnění těchto
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partií a je prospěšný i k navození relaxace, prevenci zácpy a křečových žil.
Z hlediska trimestrů věnujeme větší pozornost těmto oblastem s blížícím
se datem porodu.
Klenba nožní
Cvičením ve vodě se snažíme u těhotných zabránit poklesu klenby nožní
s prevencí vzniku ploché nohy (Syslová, 2005).
Vzniku ploché nohy, nebo zhoršení plochonoží zabraňujeme posílením
svalstva držící klenbu nožní například jednoduchou chůzí po patách nebo ve
výponu (Volejníková, 2005). Speciální cviky i s pomůckami lze provádět i ve
vodním prostředí. Povolení svalů a zátěž na klenbu nohy způsobuje jednak bolesti
nohou, jednak klenba nohy neplní správnou funkci odpružení a tím se přenáší
bolest i na bederní páteř (Sikorová, 2009).
Cvičení na klenbu nohy provádíme ve všech periodách těhotenství stejně.
Žilní návrat a prevence křečových žil
Úkolem cvičení v těhotenství je podpořit žilní návrat a zabránit vzniku
křečových žil (Volejníková, 2005).
Samo vodní prostředí má příznivý vliv na podporu žilního návratu zpět
k srdci a tak je veškeré cvičení na tuto problematiku účinné. Ke zvýšení účinků
navíc využíváme pohyby dolních končetin ve zvýšené poloze.
Podporu žilního návratu a prevenci křečových žil udržujeme stejně ve
všech trimestrech těhotenství.
Střevní peristaltika a prevence zácpy
Snahou programu aqua fitness je podpořit střevní peristaltiku a zabránit
vzniku zácpy.
Sedavý a neaktivní způsob života a takové prožívání těhotenství spolu
s dalšími těhotenskými vlivy zpomaluje motilitu střev a přispívá ke vzniku zácpy
(Volejníková, 2005). Obecně lokomoční pohyb podporuje i vnitřní pohyb a
činnost orgánů. Navíc pohybová aktivita ve vodě účinnost ještě zvyšuje tím, že je
oblast břicha neustále masírovaná jemnými proudy vody, kterou můžeme cíleně
sami ovládat. Posilování břišních svalů, švihové cvičení dolních končetin, břišní
dýchání, masáž a jemné poskoky ve vodě zlepšují peristaltiku střev se svými
pozitivními důsledky.
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Preventivní opatření proti zácpě a na podporu peristaltiky střev lze cvičit
ve všech trimestrech těhotenství stejně s ohledem na způsob posilování břišních
svalů v každém trimestru.

1.3.4. Program aqua fitness pro těhotné s ohledem na stupeň těhotenství
Těhotenství lze rozdělit na tři kratší periody- trimestry. Dle stupně
těhotenství, který nejprve časově a obecně charakterizujeme, uvádíme specifické
požadavky na náplň lekce programu jednotlivých trimestrů a podle úrovně
dosavadních zkušeností těhotných žen s aqua fitness.
Pohyb ve vodě umožňuje individuální přístup ke cvičení podle trimestrů
(Bgeginski et al., 2009). Posilování a protahování svalových skupin dle každého
trimestru je trochu jiné. Další těhotenské obtíže ovlivňujeme systematicky
v průběhu celého těhotenství. Kondici těhotných žen udržujeme vodním aerobním
cvičením po celou dobu těhotenství ve všech trimestrech.
1. trimestr
První trimestr vymezujeme od 1. do 4. měsíce (Syslová, 2005) a
organismus těhotné ženy se během nich na nový stav adaptuje. První příznaky
jiného stavu se mohou, ale u některých žen vůbec nemusí, objevit po prvních šesti
týdnech v podobě: vynechání menstruace, únava, pálení žáhy, zácpa, bolesti zad,
citlivost prsou, náladovost (Sikorová, 2009).
První perioda těhotenství je nejvhodnější dobou pro začátky s kurzem aqua
fitness pro těhotné, zejména pro začátečnice v této pohybové aktivitě. Během ní se
naučí ovládat své tělo ve vodním prostředí a seznámí se s principy aqua fitness,
které využije při dalších lekcích v pozdějším stadiu těhotenství. Těhotné ženy
s předchozí zkušeností s aqua fitness prakticky nemusí omezovat svou účast
například na lekcích aqua aerobiku, ale pouze jí přizpůsobí novému stavu- cvičí
bez známek vyčerpání a únavy do mírného zadýchání bez dušnosti. Všechny
účastnice těhotenského programu připravujeme na nový stav indikovanými cviky
přínosnými jak pro zkušené těhotné cvičenky, tak i pro začátečnice. Všechny
navádíme na bezpečný vstup a výstup z bazénu po schůdkách a učíme návyky
bezpečného chování v bazénovém prostředí.
Do programu v prvním trimestru těhotenství zařazujeme všechny cviky na
45

všechny těhotenstvím se měnící oblasti gravidního organismu (Volejníková,
2005). Procvičujeme: břišní svaly, svalstvo klenby nožní, prsní svaly.
Podporujeme

elasticitu

hrudníku,

krevní

oběh

dolních

končetin

jejich

polohováním a peristaltiku střevní. Zařazujeme cvičení na vyrovnání bederní
páteře, uvolnění kyčlí, relaxační cvičení a nacvičujeme správné držení těla
(Volejníková, 2005). Dle Syslové (2005) trénujeme pánevní sklon, svalovou
rovnováhu a fyziologický rozsah pohybů v kloubech, únavu a stres odstraňujeme
plaváním a vycházkami. Všechny cviky procvičujeme nejlépe v pohybu, abychom
zabránili pocitu chladu, který v prvním trimestru nelze vyloučit. Střídáme cvičení
v hluboké a přechodové vodě. Nedoporučujeme provádět cviky, které těhotným
nedělají dobře. Potřebná je zvýšená opatrnost v době předpokládané menstruace,
zejména ve třetím měsíci, kdy nejčastěji dochází k samovolným potratům
(Syslová, 2005).
2. trimestr
Druhý trimestr trvá od 5. do 7. měsíce těhotenství (Syslová, 2006) a jde o
období tolerance, tedy vyrovnávání se s těhotenstvím. Počáteční nevolnosti a
únava odstoupily, břicho se teprve začíná zvětšovat, budoucí matky jsou se svojí
novou rolí srovnané (Sikorová, 2009).
V druhém trimestru těhotenství je program určen pro všechny gravidní
ženy v pokročilém stavu těhotenství po předchozí zkušenosti s nějakou aqua
fitness aktivitou, i přímo s programem aqua fitness pro těhotné. Zároveň je druhý
trimestr nejvhodnějším obdobím pro začátek speciálního (vodního) těhotenského
cvičení i pro začátečnice, které se ke cvičení odhodlají a lékař jim ho doporučí.
Podle Sikorové (2009) je ve druhém trimestru nejvyšší čas začít s přiměřeným
cvičením svému stavu a individuálně se tak naučit zvládat velkou zátěž
těhotenství a porodu na organismus.
Po dobu druhého trimestru pokračujeme ve stejném procvičování
postižených těhotenských oblastí jako z předchozího trimestru. Přidáváme
speciální cviky: zadržování dechu a uvolňování kyčelních kloubů (Volejníková,
2005). Opakujeme správné držení těla. Procvičujeme: krční páteř, mezilopatkové
svaly, hrudní a bederní páteř, posilujeme hýžďové a stehenní svaly, uvolňujeme
křížokyčelní skloubení, zařazujeme cviky pro prevenci zácpy a relaxační cvičení
(Sikorová, 2006; Volejníková, 2005).
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Zásadní změny oproti prvnímu trimestru nastávají u posilování břišních
svalů a posilování i protahování svalů pánevního dna. Cvičení na břišní svaly
zařazujeme do 28. týdne těhotenství. Do 20. týdne procvičujeme přímé i šikmé
břišní svaly, později se zaměřujeme na šikmé, necvičíme je v období
předpokládané menstruace (Sikorová, 2006). Cvičíme opatrně zejména v šestém
měsíci, kdy nejčastěji dochází k samovolným potratům (Syslová, 2005).
Necvičíme posilování břišních svalů metodou zkracování. Velmi důležité jsou
cviky pro vědomé ovládání, procítění stahu a uvolnění svalů pánevního dna k
udržení jejich pevnosti a pružnosti. Uvolnění je důležité v první době porodní, aby
se mohlo roztáhnout hrdlo děložní a branka (Syslová, 2005).
Nadále upozorňujeme na dodržování bezpečného vstupu a výstupu z vody
i pohyb po bazénu. Poměr statických a dynamických prvků je v rovnováze.
Omezujeme výkopy a takové rozsahy pohybu dolních končetin, při kterých se
stlačuje břicho. Dbáme zvýšené opatrnosti v šestém měsíci, kdy nejčastěji dochází
k samovolným potratům (Syslová, 2005). Necvičíme cviky, které způsobují potíže
a bolesti a dodržujeme dále obecné kontraindikace pro pohyb těhotných ve vodě.
3. trimestr
Poslední 8. až 9. měsíc (Syslová, 2006) představuje třetí trimestr
těhotenství a organismus je ve stadiu zatížení. Poslední tři měsíce těhotenství
přináší zvýšenou únavu nebo naopak zvýšené návaly energie. Ztížené dýchání
přetrvává do doby sestoupení plodu dolů do pánve. Objevuje se častý pocit nucení
k vyprázdnění moči i zhoršený spánek. Bolesti zad a pánve způsobuje plod
tlačením na nervové pleteně. Vlivem hormonů dochází k uvolňování vazů a
kloubů a tělo se pomalu připravuje na porod (Sikorová, 2009).
Program je určen pro všechny ženy ve vysokém stupni těhotenství, které
na souši cítí velkou zátěž na pohybový aparát a trpí bolestmi zad a nohou- obecně
těhotenskými obtížemi. Fyziologické potíže a bolesti nejsou důvodem k absenci
pohybové aktivity, ale naopak. V programu aqua fitness pro těhotné se nepříjemné
následky těhotenství zmírňují u pokročilých i začátečnic s touto aktivitou.
Názory na obsah cviků posledního 8. a 9. měsíce těhotenství nejsou
jednotné. Na souši se cvičí pouze speciální cvičení, tj. příprava k jednotlivým
porodním dobám a těhotné poučíme o chování v 1. a 2. době porodní
(Volejníková, 2005). Dle Sikorové (2009) se mohou cvičit všechny dosud
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prováděné cviky vyjma cviků na břišní svaly. Zmiňuje: cviky na elasticitu
hrudníku, břišní dýchání, psí dýchání, zadržení dechu.
Ve vodním prostředí stále zařazujeme cviky na výše zmíněné partie
podléhající těhotenským změnám. Posilovací cvičení probíhají více ve statické
poloze v přechodové vodě ve stabilním postoji. Ke cvičení stále používáme vodní
pomůcky. Zařazujeme více uvolňovacích cvičení, například pohyby dolních
končetin do stran, kroužení pánve v závěsu na nudli, plavání v poloze na zádech,
cvičení u stěny bazénu. Více se věnujeme dechovým cvičením a uvolňování svalů
pánevního dna nežli ve druhém trimestru. Svalové vnímání a koordinace
usnadňují nácvik speciálních cviků v poslední fázi před porodem. Nácvik různých
způsobů dýchání je zárukou ulehčení porodu. Před porodem se nacvičují důležité
polohy, relaxační a dechová cvičení pro zmírnění bolesti, cvičení pro usnadnění
porodu (Syslová, 2005). Břišní svaly posilujeme stejně jako v předcházejícím
období. Dbáme na správné provedení těchto cviků v návaznosti na dýchání. Stejně
jako ve druhém trimestru nezařazujeme cviky na posilování přímého břišního
svalu metodou zkracování. Nezařazujeme cílené cviky na posílení šikmých
břišních svalů. Neprovádíme výkopy v bočné rovině. Minimalizujeme poskoky a
skoky v přechodové vodě. Nedoporučujeme cvičit nepříjemné cviky. Dodržujeme
obecně platné kontraindikace pro pohybovou aktivitu těhotných žen ve vodě.

1.3.5. Cvičební jednotka v programu aqua fitness pro těhotné
Kapitola podává informace o charakteristice cvičební jednotky. V další
části textu uvádíme příklad cvičební jednotky.
K naplnění cílů programu aqua fitness a realizaci cvičení na těhotenstvím
změněné oblasti slouží základní organizační forma práce, kterou nazýváme
cvičební jednotka nebo cvičební lekce. Skrze ni se uskutečňuje vlastní pohybový
projev. Cvičební jednotka má nejen v programu pro těhotné jistou časovou a
obsahovou strukturu. V dílčích částech lekce plníme dílčí cíle dle didaktických
zásad a principů pro zdravotní přínos. Obsah lekce vychází z cíle, úrovně a složení
cvičící skupiny (Labudová-Ďurechová, 2005).
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1.3.5.1. Charakteristika cvičební jednotky programu
Struktura cvičební jednotky
Struktura jednotky (lekce) aqua fitness pro těhotné ženy vychází ze
základního členění cvičební jednotky. V níže předložené struktuře lekce jsme
vycházeli z cvičební jednotky těhotenského plavání (Bejdáková, 2006), poznatků
o cvičení ve vodě v těhotenství (Lawrence, 2009; Zámečníková, 2002) a vlastních
praktických zkušeností. Obecná struktura lekce je vztažena na všechny těhotné
ženy do hluboké i přechodové vody.
Před vlastním začátkem a po skončení lekce mají klientky možnost cca 15
minut osobního vyplavání nebo jinak stráveného času v bazénu. Po tu dobu je
jako cvičitelé příliš nekoordinujeme. Pouze upozorňujeme na plavecké styly
vhodné a nevhodné pro jejich stav. Úvodní rozplavání ženám doporučujeme pro
možnost zahřátí a přípravy na skupinové cvičení.
1. Úvodní část
Před samotným pohybovým projevem připravíme, jako cvičitelé, těhotné
na aktuální cvičební jednotku, seznámíme je s obsahem a cíli hodiny. Až poté
začínáme s postupným pohybem.
2. Rušná část
Zahřátí
Po úvodní části lekce se snažíme o postupné celkové zahřátí organismu
(Bejdáková, 2006). Délka trvání první části skupinové cvičení je 10 minut.
Kontrolovaným

pohybem

s důrazem

na

správné

držení

těla

postupně

procvičujeme velké svalové skupiny a všechny velké klouby. Tepová frekvence
by měla být na nízké intenzitě. Hlavním cílem je zahřát svaly před pozdějším
zvýšením srdeční frekvence. Intenzita cvičení by proto měla být postavena na
stupňování. Směrové změny by měly být minimální, tak aby těhotné zvládly
udržet rovnováhu (Lawrence, 2002). Do zahřátí zařazujeme krom převážně
lokálního cvičení také modifikované plavecké způsoby s nadlehčovacími
pomůckami
3. Průpravná část
Uvolnění a protažení
V další části lekce trvající přibližně 5 minut se snažíme uvolnit kloubní
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struktury a protáhnout velké svalové skupiny. Protahovací cviky jsou podpůrné,
jejich cílem není zvyšovat flexibilitu, ale měly by zajistit pohodlí protahovaných
oblastí. K některým protahovacím cvikům využíváme cvičení u stěny bazénu.
Cvičení bokem, zády, čelem ke stěně bazénu je možné pro udržení rovnováhy i
procvičení svalů dolních končetin, boků, pasu, hýždí, klenby (Lawrence, 2002).
4. Hlavní část
Délka hlavní části je přibližně 20 minut. Do obsahu hlavní části lekce
zařazujeme posilovací, protahovací, preventivní cvičení a cviky a dechová cvičení
na specifické oblasti těhotenských změn a potíží. Neustále se během lekce
snažíme o aerobní charakter cvičební jednotky. Toho dosáhneme kombinací
kondičních úseků s posilovacími a relaxačními částmi lekce. Při cvičení
postupujeme od snadnějších cviků k obtížnějším, od těch, které zatěžují velké
svalové skupiny k menším svalům.
Kondiční část
V kondiční části lekce je žádoucí cvičit intenzitou „vlastního vnímání“
(Smith, 2006). Mírným výkonům odpovídá mírná intenzita zatížení. Cílem je
nepatrné zadýchání (Lawrence, 2002). Zátěž se musí zvyšovat postupně, aby se
zabránilo zvýšení krevního tlaku. Navyšuje se počet směrových pohybů
s ohledem na rovnováhu těhotných žen. Vyhýbáme se skokovým cvikům,
zejména pro pohodlí žen s velkými prsy. Nejsou žádoucí výbušné pohyby, jako je
vyzvedání těla z vody. Naopak zařazujeme klidnější jednodušší cvičení s méně
koordinačně náročnějšími choreografiemi. K tomu používáme pomalejší hudbu.
Snahou je při veškerém cvičení podporovat individuální plný rozsah pohybů
(Lawrence, 2002). Kondiční charakter mohou mít i modifikované plavecké
způsoby, kterými všechny části lekce prokládáme.
Posilovací část
Posilování ve vodě umožňuje posilovat svalové skupiny celého těla i
s vodními pomůckami. K posilování určitých partií lze využívat stěnu bazénu
(Bejdáková, 2006). Vhodnější jsou také nižší stabilní polohy ve vodě s dosahem
dna. Posilovací cvičení by mělo být pomalé, méně intenzivní s dostatečnou
dodávkou kyslíku pracujícím svalům. Cviky je vhodné několikrát opakovat dle
individuálních možností.
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V hlavní části lekce dále nacvičujeme různé dechové techniky, relaxaci,
uvolnění a protahování (Bejdáková, 2006). Zařazujeme modifikované plavání,
kterým prokládáme jednotlivé dílčí celky. Před zklidněním zařazujeme aktivity
k zahřátí organismu, aby byl zajištěn teplotní komfort až do konce cvičební
jednotky.
5. Závěrečná část
Zklidnění
Po vlastním tréninku následuje závěrečné zklidnění a relaxace. Poslední
část lekce zahrnuje specifická relaxační cvičení a pohodlné pozice pro pasivní
strečink a závěrečné vyplavání. Vyhýbáme se pozicím, které mohou přepínat
vazy. Není žádoucí protahovat sval příliš dlouho, cílem je rozvoj flexibility
(Lawrence, 2002). Po závěrečném zklidnění a protažení lekci ukončujeme
příjemnou relaxací a taktilní komunikací maminky s dítětem. Podporujeme pocity
z dobře odcvičené lekce a těhotné ženy chválíme za to, že o sebe a miminko
hezky pečují. Pocit spokojenosti by měl přetrvávat co nejdéle.
Délka cvičební jednotky
Trvání cvičební jednotky aqua fitness pro těhotné se liší dle autorů.
Lawrence (2002) uvádí 60 minut, Smith (2006) uvádí 50 minut, Zámečníková
(2002) uvádí 45 minut. Klasické cvičební lekce aqua aerobiku trvají zpravidla 45
minut. Myslíme si, že optimální délka cvičební lekce by mohla být 45 minut
čistého času skupinového cvičení. V praxi však většina žen tento čas navyšuje o
individuální plavání před začátkem lekce (cca 10 minut) a po skončení lekce (cca
5-10 minut), pokud to podmínky bazénu dovolí.
Hudební doprovod
Jelikož stavebním prvkem aqua fitness programu pro těhotné je aqua
aerobik, kde se cvičí na hudbu, přejímáme tento dílčí faktor v upravené podobě
také do lekcí pro těhotné. Hudební doprovod není rozhodující pro rychlost a
intenzitu cvičení, jako u aqua aerobiku, ale má charakter celkového navození
pohody cvičení. Plod začíná slyšet hudbu od 26. týdne těhotenství (Bejdáková,
2006) a nejen s ohledem na něj volíme hudbu klidnější bez výrazných úderů,
přesto se skladbami na sebe plynule navazujícími. Rychlost hudby je podmíněna
hloubkou vody a rozsahem pohybů, přesto dle našich zkušeností určíme orientační
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tempo. Optimální tempo hudby pro těhotné je 100-120 BMP, kdy těhotné
zvládnou provést prvek v klidném tempu a navíc s rytmem hudby bez potíží.
Pitný režim
Dostatečný příjem tekutin je nejen v těhotenství velmi důležitou, přesto
však opomíjenou nutností. Vodní prostředí snižuje potřebu doplňovat tekutiny.
V těhotenství může nedostatek tekutin změnit hladiny hormonu oxitocinu, který
vyvolává porod. Pro všechny důvody těhotné ženy nabádáme, aby si do lekcí
nosily lahve s pitím a během lekce po troškách upíjeli podle potřeby. Na potřebu
pít je průběžně upozorňujeme a připomínáme doplnit tekutiny i po skončení lekce.
Další potřeby
Pro pohodlí těhotných žen v pokročilém stupni těhotenství jsou vhodné
dvojdílné plavky. Ženy s velkými prsy mohou mít ve vodě často potíže, a proto
doporučujeme dle praktických zkušeností pod plavky obléct ještě sportovní
podprsenku, nebo na plavky vzít sportovní tričko. Obuv vhodná do vodního
prostředí nejlépe s protiskluzovou podrážkou je velmi vhodná. Ostatní hygienické
potřeby jsou samozřejmostí každé ženy. Neměly by zapomenout po osprchování
použít krém, který zmírňuje těhotenské kožní potíže. Koupací čepice nejsou vůbec
vhodné, protože s nimi hrozí riziko přehřátí organismu.
Vodní pomůcky
Pomůcky do vody využíváme ze dvou důvodů. V hluboké vodě je nutností
použít nadlehčovací pomůcky, které podpoří stabilitu těla ve vodě. Jelikož se
nadlehčovací pomůcky udržují na hladině, lze s nimi pod vodou nejčastěji ve
vertikální rovině překonávat odpor vody a zvyšovat intenzitu cvičení. Níže
uvádíme přehled cvičebních vodních pomůcek a vybavení, které používáme
v programu aqua fitness s těhotnými ženami. Pomůcky doplňujeme o jejich funkci
a obrázkovou názornost.
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Vodní nudle odporová a nadlehčovací pomůcka (obr. 10)

obr. 10: Vodní nudle (vlastní zdroj)

Vodní činky odporové pomůcky a nadlehčovací pomůcky (obr. 11)

obr. 11: Vodní činky (http//:www.aquatic.cz)

Vodní desky odporové pomůcky a nadlehčovací pomůcky (obr. 12)

obr. 12: Vodní desky (http//:www.pomuckynaplavani.cz)
Vodní rukavice odporová pomůcka (obr. 13)

obr. 13: Vodní rukavice (vlastní zdroj)
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Vodní destičky a packy odporové pomůcky (obr. 14)

obr. 14: Vodní packa (http://www.becoshop.cz)

Happy flowers odporové a nadlehčovací pomůcky (obr. 15)

obr. 15: Happy flowers (vlastní zdroj)

1.3.5.2. Příklad cvičební jednotky
Uvedená cvičební jednotka je vytvořena pro skupinu těhotných žen
zejména ve druhém a třetím trimestru těhotenství, využívá přechodové a hluboké
vody a některé cviky v ní jsou uvedeny s pomůckami. Popis cviku je dle aqua
fitness názvosloví. Kde pro cvik nelze uvést jednoslovný výraz používáme popisu
dle

terminologie

tělesných

cvičení

(Šimberová

a

kol.,

2011).

Počet

choreografických prvků vztahujeme na rytmus hudby- seskupování ve
dvoudobém metru, tj. trvání např. na 1- 16 dob hudby. Počet protahovacích a
posilovacích prvků uvádíme v počtu např. 4x. Další údaj k délce trvání cviku
vyjadřujeme na překonání vzdálenosti délky bazénu. Cvičení vyžaduje pravidelné
dýchání. Kde je žádoucí dýchání zdůraznit, přidáváme ho k příslušným cvikům.
Na úvod popisu zařazujeme hloubku vody, následuje poloha nudle ve vztahu
k tělu (příl. 1 Zásobník cviků, obr. 1- 4) a výchozí poloha; tento úvodní popis
platí, pokud není uvedeno jinak.
Skupinovému

cvičení

předchází
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individuální

rozehřátí

formou

modifikovaných plaveckých stylů s vodními pomůckami. Na úvod lekce těhotné
seznámíme s obsahem cvičební jednotky. Poté následuje přechod z vody
s dosahem dna do hluboké vody s nadlehčovací pomůckou- nudlí.
Rušná část
Celé zahřátí HV, sed na nudli obkročmo, VP stoj rozkročný, upažit
Open march 1- 32
Knee out P/L, push down 1- 32
Kick out, push front P/L 1- 32
Kick side P/L 1- 32
Round house 1-32
Open march 1- 8, 17- 24
March 9- 16, 25- 32
Široký dřep 1-32
VP široký dřep, prsové paže, pohyb z místa vpřed 1- 16, obrat o 180°, stejně zpět,
obrat o 180°
VP klek, lézt vpřed 1 délku bazénu
VP sed na nudli obkročmo, záběr paží z předpažení do připažení, pohyb z místa
vpřed 1 délka bazénu
Průpravná část
Celé protažení HV, sed na nudli obkročmo, VP stoj rozkročný, upažit
Kroužení v kotnících 8 x dovnitř, 8 x zevnitř
Vztyčit špičky 8 x
Vtočit špičky 4 x
Vytočit špičky 4 x
Kroužení kyčlí zevnitř P 8 x, L 8 x
S výdechem přitáhnout rukou P koleno k P ramenu, uvolnit zádové
hýžďové a břišní svaly, volně dýchat, totéž opačně
Kroužení pánví vpravo 4 x, totéž opačně
Přednožit P, vztyčit špičku 2 x, totéž opačně
Skrčit zánožmo P, rukou přitáhnout s výdechem špičku k hýždím, stehna
spojit, volně dýchat, totéž opačně
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Kroužení rameny vzad 8 x, totéž vpřed
Úklon hlavy vpravo a vlevo 8 x
Hlavní část
HV, nudle za tělem, VP leh na zádech, upažit
Kop plaveckým způsobem prsa, 1 délka bazénu
Kop plaveckým způsobem znak, 1 délka bazénu
HV- PV, nudle za tělem, VP stoj, upažit, chůze vpřed, 1 délka bazénu
PV, nudle za tělem, VP stoj rozkročný, uchopit volné konce nudle
PV, jack, střídat upažení a připažení, 10 x
PV, nůžky, střídavě P zapažit, L předpažit, 10 x
PV, zapažit, s výdechem pomalu přibližovat konce nudle k sobě, s nádechem od
sebe, 20 x
PV, knee up, push down s nudlí 10 x
PV, kick front P, kick back P, střídavě předpažit L, zapažit P, 8 x, totéž opačně
PV, poskoky přísunné vpravo, upažit, 10 x, totéž zpět
PV, dřep rozkročmo, upažit 8 x
PV, nudle na hladině, VP stoj rozkročný, upažit, chůze vpřed, při výdechu ústy
snaha posunout nudli spočívající na hladině vpřed, plynule dýchat, pokračovat
v chůzi, 1 šířka bazénu
PV- HV, sed na nudli obkročmo, VP sed, upažit, kruhy vpřed do pokrčení
předpažmo dovnitř, 1 délka bazénu
HV, twist 10 x
HV, sed na nudli obkročmo, VP leh na zádech, kroužení kotníky dovnitř 8 x, ven
8x
HV- PV, chůze vpřed
PV bez nudle, u stěny bazénu, VP sed pokrčmo chodidla opřená o stěnu v úrovni
kyčlí, držet se kraje bazén, „píďalkové“ pohyby chodidel 20 x, pak s výdechem
uvolnění svalů pánevního dna
Závěrečná část
HV, nudle za tělem, druhá nudle pod chodidly, VP leh na zádech, s výdechem
uvolnit břišní, zádové a hýžďové svaly
HV, nudle za tělem, VP podřep rozkročný, pohyby kyčelním kloubech ve směru
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ležatých osmiček 4 x totéž opačně
HV, sed na nudli obkročmo, zapažit dlaně dovnitř s výdechem spojit dlaně,
plynulé dýchání, 2 x
HV, sed obkročmo na nudli, dlaněmi nahnat vodu na břicho, paže, záda a využít
masáže vody
HV- PV, nudle za zády, VP leh na zádech, kop plaveckým způsobem znak, volně
1 délka bazénu
PV, bez nudle, VP stoj rozkročný, dlaně na břicho, kroužení pánví
Závěrečné hlazení břicha bez nudle

Shrnutí teoretické části
Pokud jsme chtěli zjistit, jaká cvičení jsou pro těhotné ženy ve vodě
vhodná, potřebovali jsme objasnit, jak působí vodní prostředí na změněný
organismus těhotné ženy. Dalším východiskem pro tvorbu programu byla analýza
těhotenského cvičení ze suchého prostředí. Zjištěním vlivu vodního prostředí a
možnosti pohybu v něm s jasně vymezenými oblastmi určenými k procvičování
v těhotenství jsme mohli s přispěním praktických zkušeností s aqua fitness
sestavit návrh vhodných cvičení pro těhotné ženy ve vodním prostředí, který jsme
si dali za cíl. Výsledkem teoretické práce je program aqua fitness pro těhotné ženy
podpořený obsáhlým zásobníkem cviků vlastní tvorby pro praktické využití.
V praktické části práce nás zajímá, co si cvičenky navštěvující tento program o
něm myslí, co od něj očekávají a jaké mají důvody k jeho zvolení. Na základě
výsledků výzkumného šetření zhodnotíme názor těhotných žen na cvičení ve vodě
v období těhotenství.
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2. Názor těhotných žen na cvičení ve vodě

2.1. Příprava výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký mají nastávající matky názor
na cvičení ve vodě. Zajímalo nás, proč v době těhotenství zvolily jako pohybovou
aktivitu aqua fitness a co si o ní myslí, jak se o ní dozvěděly, zda s ní mají
zkušenosti a co od ní očekávají.
Na základě studia odborné literatury a vlastních praktických zkušeností
jsme provedli analýzu a syntézu problému v teoretické části práce.
Vzhledem k tomu, že jsme zjišťovali mínění žen, zvolili jsme pro sběr dat
metodu anonymního dotazování. Pro malý výzkumný vzorek jsme použili
samostatně vypracovanou anketu o jedenácti otázkách, kterou uvádíme v příloze
diplomové práce. Tou se nám podařilo zjistit množství dat při malých nákladech a
v krátkém čase.
V anketě jsme použili různé typy položek. Otázky otevřené (položky č. 1,
3, 11), otázky uzavřené (položka č. 5), otázky polouzavřené (položky č. 2, 6, 7, 9),
otázky uzavřené s otevřenou doplňující podotázkou (položka č. 4, 8, 10). První tři
otázky sloužily k charakteristice souboru, další otázky se vztahovaly k názoru a
očekávání žen na aqua fitness v době těhotenství.
Zkoumanou skupinu tvořilo 11 těhotných žen, které navštěvovaly kurz
aqua fitness pro těhotné ženy v městských lázních Ponávka v Brně. Rozdáno bylo
celkem 11 anket. Návratnost ankety byla 100 %. Všechny oslovené ženy anketu
vyplnily dobrovolně. Následující údaje jsme získali z odpovědí respondentek na
otázky č. 1- č. 3. Respondentky byly ve věku od 25 do 37 let (průměrný věk byl
29,5 roku). Z 11 žen 9 (82 %) bylo prvorodiček, pouze 2 ženy prožívaly druhé
těhotenství. Ve sledovaném souboru byly ženy ve 2. a 3. trimestru těhotenství.
Počet žen ve 2. trimestru byl 6 (55 %), ve 3. trimestru 5 (45 %). Nejranější stupeň
těhotenství byl 18. týden, nejpokročilejší stupeň těhotenství byl 31. týden
(průměrný týden těhotenství byl 24. a 3 dny).
Vlastní šetření se uskutečnilo v průběhu měsíce března 2012. Rozdání
ankety jsme zajišťovali osobně, na kurzu aqua fitness pro těhotné ženy
v městských lázních Ponávka v Brně pod záštitou Aerobic Studia Petry Moudré.
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Před vyplněním ankety jsme se ujistili, zda respondentky správně chápou
položené otázky a systém odpovědí. Sběr ankety následoval ihned po jejím
anonymním vyplnění před začátkem nebo po skončení cvičební jednotky
v bazénovém prostředí. V době vyplnění ankety absolvovala každá žena průměrně
4 lekce z předplaceného kurzu, zahájeného 6 týdnů před výzkumným šetřením.
Získané informace byly vyhodnoceny z pohledu celého souboru
dotazovaných. Vyhodnocení položek jsme provedli ručně a následně vyhodnotily
počítačově v programu Excel 2007. Získané výsledky jsou uvedeny v absolutních
a relativních hodnotách, některé prezentovány v tabulkách a u některých položek
pro lepší názornost v grafech. Ke každé položce následuje komentář.
Pro malý počet respondentek nelze výsledky ankety zevšeobecňovat a je
možné je využít jen pro orientaci ve sledované problematice pro potřeby této
diplomové práce.

2.2. Výsledky a diskuse

V dalším textu hodnotíme výsledky výzkumného šetření a pokoušíme se o
zhodnocení výsledků. Písmeno „n“ uváděné v tabulkách znázorňuje absolutní
četnost odpovědí, dále jsou údaje v tabulce i obrázcích uvedeny v relativní
četnosti (%). Vyhodnocené položky v textu jsou řazeny dle jejich pořadí v anketě
(příl. 2).

Věk respondentek
„Kolik je Vám let?“
Otázka slouží k doplnění údajů, které by nám pomohly vytvořit si lepší
náhled a souvislosti při vyhodnocování dalších otázek. Optimální věk na
těhotenství je mezi 20. - 30. rokem, nejlépe kolem 25. roku. Průměrný věk ve
skupině celého souboru respondentek byl 29,5 let.
Z celého souboru respondentek 11 (100 %) nebyla ve věku do 20 let žádná
respondentka, ve věku od 21 - 25 let byla 1 (9 %) respondentka, ve věku 26 - 30
let bylo 7 (64 %) respondentek a ve věku 31 a více byly 3 (27 %) respondentky
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(obr. 16).
Věk neměl vliv na komplexní splněná očekávání od lekcí aqua fitness
fitness, ani
se nepromítl do jednotlivých důvodů k volbě aqua fitness.
Věk respondentek
21 - 25 let

25 - 30 let

31 let a více

9%

27%

64%

obr. 16: Věk respondentek

Parita respondentek
„Kolikáté těhotenství nyní prožíváte?“
Tuto otázku jsme položili, abychom zjistili, zda jsou k aqua fitness více
motivovány prvorodičky nebo zda vícerodičky. Uvědomujeme si, že pokud už má
žena doma potomka, nedostává se jí tolik času a prostoru na své zájmy a je závislá
na blízké osobě, která starší dítě pohlídá. Na druhou stranu může své další
těhotenství prožít lépe, když bude pohybově aktivní ve vodním prostředí.
Prvorodičky mohou mít větší zájem, a také více času na cvičení ve vodě.
Z celého souboru respondentek 11 (100 %) bylo prvorodič
prvorodiček 9 (82 %),
druhorodičky 2 (18 %), ostatní možnosti
možn
se nevyskytly (obr. 17).
Jediným důvodem k volbě aqua fitness byla u druhorodiček úleva od
bolestí zad. U prvorodiček byly důvody multifaktoriální.
Tyto výsledky ukazují, že prvorodičky jsou v těhotenství
hotenství více pohybově
aktivní formou aqua fitness než vícerodičky. Ukazují, že druhorodičky volí
pohybovou aktivitu aqua fitness jako důvod k úlevě od bolestí zad. Můžeme se
60

domnívat, že prvorodičky chtějí zabránit těhotenským potížím už při svém prvním
těhotenství a druhorodičky až při dalším.
Parita respondentek
prvorodičky

druhorodičky

18%

82%

obr. 17: Parita respondentek

Stupeň těhotenství
„Kolikátý týden těhotenství nyní prožíváte?“
Aqua fitness mohou provozovat v jedné skupině ženy ve všech stadiích
fyziologického těhotenství, ovšem existují časová období, která eliminují rozsah
obsahu cvičební jednotky aqua fitness, nebo vyžadují zvýšená bezpečnostní
opatření k provádění jakékoli pohybové aktivity. Těhotenství lze rozdělit na tři
dílčí periody- trimestry. Důležitý je 20. a 28. týden těhotenství, od kdy se mění
principy posilování břišních svalů. Podstatný je také 3. a 6. měsíc těhotenství,
které vyžadují zvláštní přístup. Čím blíže se ženám chýlí termín porodu, tím více
zaznamenávají těhotenských obtíží a hledají způsoby, jak ulevit od případných
nepříjemností.
příjemností. Otázku jsme zařadili do ankety proto, abychom zjistili, zda aqua
fitness naplňuje očekávání všech respondentek v různém stupni těhotenství.
Z celkového souboru 11 (100 %) respondentek, nebyla žádná v 1.
trimestru, ve 2. trimestru byl počet žen
žen 6 (55 %), ve 3. trimestru 5 (45 %), (obr.
18). Z celkového počtu 11 (100 %) byly 4 (36 %) v 6. měsíci těhotenství. Ze
všech respondentek bylo 9 (82 %) více než ve 20. týdnu těhotenství.
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Výsledky ukazují, že ve všech stadiích těhotenství žen aqua fitne
fitness splnil
jejich očekávání. Z výsledků vyplývá, že ženy v prvním trimestru těhotenství
lekce těhotenského cvičení nenavštěvují. Téměř vyrovnanou účast na programu
mají ženy druhého a třetí trimestru. Z výsledků stádií těhotenství souboru
respondentek vyplynuly
nuly závěry na požadavky a obsah cvičební jednotky aqua
fitness.
Stupeň těhotenství
2. trimestr

3. trimestr

45%
55%

obr. 18: Stupeň těhotenství

Pravidelná pohybová aktivita před otěhotněním
„Provozovala jste před otěhotněním pravidelnou pohybovou aktivitu?“
„Pokud ano, jakou?“
Otázkou jsme chtěli zjistit vztah žen obecně k pohybové aktivitě.
Doplňující podotázka se týkala respondentek, které pohybovou aktivitu před
otěhotněním provozovaly. Chtěli
C
jsme se dozvědět, jakou pohybovou aktivu
provozovaly a jestli mohla ovlivnit jejich výběr pro aqua fitness v těhotenství.
Pohybové aktivitě před otěhotněním se věnovalo 10 (91 %) respondentek.
Pouze jedna se žádné pohybové aktivitě nevěnovala (obr. 19).
K doplňující otázce na druh pohybové aktivity těhotné nejčastěji uváděly
komerční lekce z fitness center. Každá respondentka uvedla více než jeden druh
pohybové aktivity, kterou před otěhotněním provozovala. Z počtu získaných
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odpovědí 21 (100 %) byly odpovědi na aerobik 2 (10 %), spinning 4 (19 %),
indoor walking 2 (10 %), aqua aerobik 3 (14 %). Po jedné odpovědi 1 (5 %) se
vždy vyskytla pohybová aktivita: klasický balet, power plate, bosu, zumba,
cyklistika, pilates, plavání, squash. (tab. 1, obr. 20).
Z odpovědí vyplývá, že většina těhotných žen provozovala před
otěhotněním jednu a více pohybových aktivit nejčastěji z nabídky fitness center.
Tři ženy odpověděly, že provozovaly aqua aerobik, u těch můžeme říci, že
ovlivnila jejich výběr pro aqua fitness v těhotenství. Z převahy provozovaných
„módních“ pohybových aktivit žen, které nabízí
nabízí fitness centra lze usuzovat, že
ženy zvolily aqua aerobik proto, že ho považují za „módní“ aktivitu, která má
díky slovu „aerobik“ povahu fitnessových cvičení. Lze připustit, že respondentky
nemusely při volbě aqua aerobiku vzít v úvahu jeho zdravotní přínos a mohly být
ovlivněny současnými trendy.
Pohybová aktivita před otěhotněním
nějaká pohybová aktivita

žádná pohybová aktivita

9%
91%

Obr. 19: Pohybová aktivita před otěhotněním
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tab.
ab. 1: Druhy pohybových aktivit před otěhotněním
Druhy pohybových aktivit před
otěhotněním
Aerobik
Spinning
Indoor walking
Aqua aerobik
Klasický balet
Power plate
Bosu
Zumba
Cyklistika

n

%

2

10

4

19

2

10

3

14

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

Druh pohybových aktivit před otěhotněním
Druhy
1%
1% 1%

1%

1%
Aerobik

1% 1% 1%

Spinning
10%

Indoor walking
Aqua aerobik

14%

Klasický balet
19%

Power plate
Bosu

10%

Zumba
Cyklistika
Pilates
Plavání
Squash

obr. 20: Druhy pohybových aktivit před otěhotněním
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Předchozí zkušenost s aqua fitness
„Máte předchozí zkušenost s aqua fitness?“
Otázkou jsme chtěli zjistit přímý vztah předchozí zkušenosti s aqua fitness
s volbou této pohybové aktivity v těhotenství.
Z celkového počtu respondentek 11 (100 %) odpovědělo ano 8 (73 %), ne
3 (27 %), (obr. 21).
Z odpovědí vyplývá, že většina žen má s aqua fitness pře
předchozí
zkušenosti. Proto v období těhotenství mohly zvolit tuto aktivitu pro ně
upravenou. S tímto faktem můžeme dále pracovat
pr
v praktickém vedení lekcí, kdy
předpokládáme jistou pohybovou zkušenost.
Předchozí zkušenost s aqua fitness
ano

ne

ne 27%

ano73%

obr. 21: Předchozí zkušenost s aqua fitness

Důvody volby aqua fitness pro těhotné
„Z jakého důvodu jste v těhotenství zvolila pohybovou aktivitu aqua fitness
program pro těhotné ženy?“
Pohyb ve vodě je pro těhotné ženy mnohdy jediným, který můžou při
svých anatomických a funkčních změnách pro blaho plodu provádět.
provádět. Přináší také
jiné výhody jako zábavná forma aktivity nebo prostředek k navazování kontaktů
Zajímalo nás, zda je hlavním důvodem zdravotní přínos vodního prostředí nebo
naopak.
Respondentky mohly vybrat více než jednu z nabízených odpovědí,
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případně mohly napsat jiné důvody. Všechny respondentky vybraly vždy
minimálně jednu odpověď.
Ze všech odpovědí 38 (100 %) důvodem byl kladný vztah k vodě 4 (11
%), doporučení lékaře 2 (5 %), nadlehčovací a jiné účinky vody 10 (26 %),
pokračování v pohybové aktivitě ve vodním prostředí 3 (8 %), zájem vyzkoušet
cvičení ve vodě 4 (11 %), zábavný charakter cvičení 3 (8 %), společenský kontakt
4 (11 %), jiné důvody 8 (21 %), (tab. 2, obr. 22).
K jiným důvodům respondentky napsaly například: „dynamické pojetí
oproti jiným cvičením v těhotenství“, „není moc možností dlouhodobého
cvičení“, „pohyb ve vodě je dobrý pro mě i mé dítě“, „připadá mi
nejpřirozenější“.
Z výsledků je převažujícím důvodem položka nadlehčovací a jiné účinky
vody. Další nejčetnější položkou jsou jiné důvody, kterým také přikládáme
význam. Překvapilo nás malé procento odpovědí na důvod doporučení od lékaře,
kde jsme předpokládali, že lékaři, u kterých jsme distribuovali letáky, budou
podporovat a šířit podvědomí žen o vhodnosti této pohybové aktivity.
Z celkového počtu odpovědí není zřejmé, že hlavním důvodem, proč těhotné ženy
volí aqua fitness, jsou účinky vodního prostředí, ale důvodů k volbě mají více. Na
druhou stranu necelá polovina odpovědí nasvědčuje tomu, že vodnímu prostředí
přikládají význam, ke kterému buď mají kladný vztah, nebo si uvědomují příznivé
podmínky vody pro těhotenství.
tab. 2: Důvody k volbě aqua fitness v těhotenství
Důvody k volbě aqua fitness v těhotenství
Kladný vztah k vodě
Na doporučení lékaře
Pro nadlehčovací a jiné účinky vody
Pokračování v pohybové aktivitě ve vodním prostředí
Lákalo mě vyzkoušet cvičení ve vodě
Pro zábavný charakter
Z důvodu společenského kontaktu
Jiné
Celkem odpovědí
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n
4
2
10
3
4
3
4
8
38

%
11
5
26
8
11
8
11
21
100

Důvody k volbě aqua fitness v těhotenství
kladný vztah k vodě 11%
na doporučení lékaře 5%
pro nadlehčovací a jiné účinky vody 26%
pokračování v pohybové aktivitě ve vodním prostředí 8%
lákalo mě vyzkoušet cvičení ve vodě 11%
pro zábavný charakter 8%
z důvodu společenského kontaktu 11%
jiné důvody 21%
21%

10%

11%

5%

26%
8%
11%

8%

obr. 22: Důvody k volbě aqua fitness v těhotenství

Očekávání od lekcí aqua fitness pro těhotné
„Co očekáváte od lekcí aqua fitness pro těhotné?“
Otázkou jsme chtěli zjistit co, požadují respondentkyrespondentky účastnice programu
aqua fitness pro těhotné od lekcí tohoto programu. Zajímalo nás, zda převažuje
očekávání úlevy od bolesti, kterou vodní prostředí umožňuje. Snahou bylo na
základě výsledků sestavit program
program aqua fitness tak, aby jejich očekávání naplnil.
Záleželo nám na odpovědi, kde respondentky napíší jiný důvod, než který jsme
jim nabídli.
V polouzavřené otázce respondentky vybíraly z nabízených možností, kdy
mohly vybrat jednu nebo více variant.
variant. U možnosti e) „jiné“ mohly napsat jiné
důvody,, které nás zajímaly. Většina žen vybrala vždy 1 a více možností.
Z počtu odpovědí 27 (100 %) je počet odpovědí na úlevu od bolesti 9 (33
%), udržení kondice 9 (33 %), relaxaci 4 (15 %), dodání energie a podporu
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sebevědomí 1 (4 %), jiné důvody 4 (15 %), (tab. 3, obr. 23).
Mezi jiné důvody bylo uvedeno: zlepšení sebevědomí, protažení, zlepšení
pohyblivosti a uvolnění.
Z výsledků můžeme říci, že těhotné očekávají úlevu od bolesti stejně jako
udržení
žení kondice, avšak výrazně úleva od bolesti nepřevažuje nad ostatními
položkami. Nízké procento na odpověď jiné důvody a samotné výpovědi
nepřinesly v zásadě nic nového k již zmíněným očekáváním v nabízených
možnostech. Lze vyslovit domněnku, že ženám stačí
s čí pohybová aktivita ve vodním
prostředí k úlevě od bolestí, udržení
udrže kondice s částečnou relaxací. Avšak tato
očekávání jsou na místě pro podmínky těhotného stavu a vodního prostředí.
Zájem těhotných žen o cvičení ve vodě je založen na zdravotních přínosec
přínosech pro
těhotný organismus.
tab. 3: Očekávání od lekcí aqua fitness v těhotenství
Očekávání od lekcí aqua fitness pro těhotné
Úleva od bolestí
Udržení kondice
Relaxace
Dodání energie a podpora sebevědomí
Jiné
Celkem odpovědí

n
9
9
4
1
4
27

%
33
33
15
4
15
100

Očekávání od lekcí aqua fitness pro těhotné

jiné důvody 15%
dodání energie a
podpora
sebevědomí 4%

úleva od bolestí
33%

relaxace 15%

udržení kondice
33%

obr. 23: Očekávání
čekávání od lekcí aqua fitness pro těhotné
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Naplnění očekávání
„Splňují lekce aqua fitness pro těhotné Vaše očekávání?“
„Pokud ano, proč?“
„Pokud ne, proč?“
Pro potřeby zlepšení programu aqua fitness pro těhotné jsme chtěli zjistit,
zda jsou respondentky s programem spokojené či nespokojené a znát jejich názory
z jakého důvodu se takto vyjádřily. Podle účasti na lekcích aqua fitness, pozitivní
náladě a neformálních rozhovorů se domníváme, že jsou více spokojené, než
nespokojené. Dle výsledků navrhneme řešení, jak naplnit respondentkám jejich
očekávání.
V první části otázky měly respondentky vybrat jednu nabízenou možnost a
následně se ke svému názoru písemně vyjádřit.
Výsledkem odpovědí všech respondentek 11 (100 %) byla u všech
dotázaných jenom kladná odpověď. K možnosti ne, a pokud ne, proč? se dále
žádná respondentka nevyjádřila. Na podotázku s předchozí kladnou odpovědí
respondentky uvedly: „jsem stále v dobré kondici“, „příjemně se odreaguji“,
„protáhnu se, zaplavu a procvičím tělo“, „uvolním se v příjemné atmosféře“, „líbí
se mi přístup lektorky“, „líbí se mi dynamické pojetí oproti klasickým cvičením
pro těhotné“, „mám dobrý pocit pro sebe a pro miminko“
Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že všechny těhotné ženy mají
naplněné očekávání od lekcí aqua fitness pro těhotné. Některé navíc proto, že se
při cvičení příjemně odreagují, zaplavou, protáhnou, uvolní, udělají něco pro sebe
i své miminko dynamickou formou pohybů oproti jiným těhotenským cvičením.
Podle výsledků navrhujeme pokračovat a dále zlepšovat program aqua fitness pro
těhotné, aby i dalším těhotným ženám přinesl splnění jejich představ či
požadavků, které od cvičení očekávají.

Zdroje informací respondentek
„Jak jste se o možnosti navštěvovat lekce aqua fitness pro těhotné dozvěděla?“
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Důvodem, proč jsme tuto otázku do ankety zařadili, bylo mimo jiné zjistit,
zda snaha Aerobic Studia Petry Moudré cílená na těhotné ženy a předcházející
kurzu aqua fitness měla vliv na informovanost těhotných žen o možnos
možnosti
pravidelné pohybové aktivity ve vodě.
Z nabízených možností uvedla každá respondentka vždy jednu odpověď.
Z počtu všech respondentek 11 (100 %) se informaci dozvěděly od lékaře
respondentky 2 (18 %), na internetu 4 (36 %), z letáku 2 (18 %), jiný zdroj
odpověděly 3 (27 %), (obr. 24).
K jinému zdroji informací respondentky uvedly: „měsíčník
„měsíčník Brna střed,
klasická lekce
kce aqua fitness, tip od sestry“.
Z výsledků vyšel jako nejčastěji uváděný informační zdroj internet, který
jsme očekávali. Maléé zastoupení patřilo možnosti „leták“, které jsme přikládali
význam, jelikož před zahájením kurzu jsme se těhotné ženy snažili oslovit formou
letáků v gynekologických ordinacích.
ordinacích. Můžeme předpokládat, že respondentky se
informaci dozvěděly z letáku u gynekologa
loga nebo, informaci jim dal gynekolog na
základě letáku. Z výsledků soudíme, že respondentky částečně znaly předcházející
činnost Aerobic Studia Petry Moudré, což mohlo být pobídkou k tomu, aby kurz
navštěvovaly. Můžeme říci, že převaha respondentek měla zájem na tom, zjistit si
informace o vodním cvičení aktivním způsobem
Zdroj informací
lékař 18%

internet 36%

leták 18%

18%
27%

37%

18%

obr. 24: Zdroj informací
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jiná možnost 27%

Jiná pravidelná pohybová aktivita
„Vykonáváte jinou pravidelnou pohybovou aktivitu v těhotenství krom
kromě aqua
fitness pro těhotné?“
„Pokud ano, jako?“
Touto otázkou jsme zjistili, kolik respondentek je i jinak pohybově
(sportovně) aktivních. Zajímalo nás, zda další formou pohybové aktivity budou
speciální předporodní kurzy těhotenského cvičení.
Z počtu respondentek 11 (100 %) odpovědělo ano 8 (73 %
%), ne
odpověděly 3 (27 %) respondentek (obr. 25).
U otevřené podotázky
podotázky uvedlo 10 respondentek více než jednu pohybovou
aktivitu, jedna uvedla 1 druh.
druh Z počtu odpovědí 9 (100 %), byly 3 (33 %)
odpovědi k aktivitě cvičení na balónech, 3 (33 %) odpovědi k chůzi, 1 (11 %)
odpověď k nespecifickému cvičení, 1 (11 %) odpověď ke spinningu a 1 (11 %)
odpověď k indoor walkingu.
Z výsledků je zřejmé,
zřejmé že většina těhotných žen je v těhotenství aktivní i
jinak než díky aqua fitness. K překvapení žádná žena neuvedla
vedla kurz předporodní
přípravy. Mají zájem na tom, pohybovat se i v době těhotenství.

Jiná pohybová aktivita v těhotenství
ano

ne

ne 27%
ano 73%

obr. 25: Jiná pohybová aktivita
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Reakce gynekologa na účast v kurzu aqua fitness pro těhotné
„Jaká byla reakce Vašeho gynekologa na to, že chcete pravidelně docházet na
lekce aqua fitness pro těhotné?“
Pohybovou aktivitu v těhotenství by měl vždy indikovat lékař a žena se
jeho

názoru

musí

podřídit.

V případě

našeho

výzkumného

souboru

předpokládáme, že se všechny účastnice kurzu aqua fitness pro těhotné o svém
záměru docházet do lekcí nejprve poradily se svým lékařem. Zajímá nás, jak se
ošetřující lékař vyjádřil.
Otevřenou otázkou v anketě jsme zjistili, že z počtu 11 (100 %)
respondentek, s lékařem se o svém záměru neporadila 1 (9 %) respondentka. Pro 2
(18 %) respondentky lékaři aktivitu doporučili. Z toho pro jednu respondentku
z důvodu bolestí zad. 4 (36 %) respondentky uvedly, že lékař souhlasil. 1 (9 %)
respondentka uvedla, že lékař aktivitu schválil, 1 (9 %) respondentka napsala, že
reakce lékaře byla kladná, 1 (9 %) respondentka uvedla, že reakce lékaře byla
pozitivní.
Z výsledků lze soudit, že pokud žena s lékařem možnost cvičení
konzultuje, ve všech případech ji doktor přinejmenším schválí, někdy přímo
doporučí. Dodáváme, že pro vlastní bezpečnost v aqua fitness v těhotenství je
nutné konzultovat vhodnost cvičení s lékařem před začátkem docházky do kurzu a
na každé další lékařské prohlídce.

2.3. Shrnutí
Celý průběh výzkumného šetření proběhl bez sebemenších problémů.
Respondentky byly velmi ochotné k vyplnění ankety, některé se ale raději
přeptaly, zda se jedná o anonymní šetření. U všech vyplněných anket byly správně
zodpovězeny všechny otázky. Zpětně můžeme říci, že některé otázky bychom
formulovali jinak a některé bychom doplnili. Výsledky a jejich zpracování
neslouží k vytvoření obecných závěrů, už jenom pro malý výzkumný vzorek.
Slouží jako doplňující informace k této diplomové práci
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3. Diskuse
Názor těhotných žen na cvičení ve vodním prostředí je kladný, jak
můžeme vyvodit ze všech kladných odpovědí respondentek na splnění očekávání
od programu. O cvičení si těhotné myslí, že převážně vlivem vodního prostředí
jim umožní udržení kondice a úlevu od bolesti. Zejména druhorodičkám, že
pomůže od bolestí zad.
Vybraný soubor je dle výsledků ankety velmi aktivní. Před otěhotněním se
věnovaly pravidelnému pohybu všechny bez jedné ženy. Tento výsledek je velmi
příznivý, neboť na předchozí fyzickou aktivitu lze snadněji navázat cvičením
v těhotenství. Zároveň ze všech respondentek provozuje pravidelně většina z nich
více než jednu další pohybovou aktivitu. Nejčastějšími aktivitami jsou komerční
lekce fitness cvičení, které názvem kooperují s aqua fitness, a to může být jedním
z důvodů volby vodního cvičení v těhotenství. Zájem o cvičení mají ženy ve
druhém a třetím trimestru, přestože je vhodné ve všech stadiích těhotenství.
Vyhledání informací o možnosti cvičit aqua fitness v těhotenství bylo převážně
aktivním způsobem a lze říci, že o cvičení měly ženy zájem, ještě před tím, než
program vyzkoušely.
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4. Závěry

Cílem naší práce bylo na základě analýzy poznatků získaných studiem
odborné literatury a na základě vlastních zkušeností předložit návrh vhodných
cvičení pro těhotné ženy ve vodě. Dalším cílem bylo pomocí ankety zjistit názory
těhotných žen na cvičení ve vodě.
V teoretické části práce jsme prostudovali odborné zdroje týkající se aqua
fitness a fyzikálních vlastností vodního prostředí. Důležité bylo zjistit, jak
fyzikální vlastnosti působí na pohybový projev ve vodním prostředí. Myslíme si,
že zpracování této tématiky bylo úspěšné a umožnilo naplnění cíle. K tomu, aby
byl program vodního cvičení pro ženy podložený poznatky z gynekologie,
porodnictví a těhotenského cvičení na souši analyzovali jsme příslušnou literaturu
a vybrali potřebné informace. Podle východisek z výše uvedených oblastí a
vlastních zkušeností vznikl syntézou program aqua fitness pro těhotné. Tento
program je doplněn o fotografickou dokumentaci pro lepší přehlednost (příl. 1).
Z vyhodnocení ankety ve druhé praktické části práce jsme získali názor
těhotných žen, na cvičení ve vodním prostředí v těhotenství. Všechny ženy
odpověděly kladně v případě splnění očekávání od programu. O cvičení si těhotné
ženy myslí, že převážně vlivem vodního prostředí umožní udržení kondice a úlevu
od bolesti. Zejména druhorodičkám, že pomůže od bolestí zad.
Uvědomujeme si úskalí, která nás při práci potkala, ať už se jednalo o
získání množství dat z malého počtu odborných zdrojů k problematice aqua
fitness v těhotenství, nebo zastoupení jednotlivých položek v anketě.
Přesto si myslíme, že zásobník cviků bude přínosem pro jiné lektorky
těhotenského cvičení ve vodě, například pro porodní asistentky. Využít ho mohou
také těhotné ženy pro individuální potřebu k doplnění plavání.
Do budoucnosti bychom se chtěli více zabývat zdravotní stránkou aqua
fitness v těhotenství. Nadále vylepšovat pohybový program, aby těhotným ženám
přinášel co nejvíce pozitivních účinků pro ně a jejich miminka.
Závěrem si troufáme říct, že pohybový program aqua fitness pro těhotné
ženy může splnit očekávání i dalších nastávajících maminek v každém věku a
v každém období těhotenství.
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Přílohy
Příloha 1
Zásobník cviků
Zásobník cviků je vytvořen pro jednotlivé oblasti těla ovlivněné těhotenstvím, jak
je uvádíme v kapitole 1.3.3. (Procvičované oblasti a zacílení cviků). Výběr
konkrétních cviků podléhá stupni těhotenství, velikosti břicha, potřebám a
pocitům. Uvedené počty opakování jsou orientační, s ohledem na možnosti
těhotných žen. Při všech cvicích dbáme na pravidelné dýchání. Zásobník
jednotlivých oblastí je vždy krátce uveden (hloubka vody, poloha nudle, výchozí
poloha, v další části následuje popis cviku). V popisu používáme výrazů, také
běžně užívaných, které jsou uvedeny v uvozovkách. Některé cviky se prolínají do
více oblastí postižených těhotenskými změnami. Samotnému zásobníku předchází
obrázky, které mají ukázat polohu nudle ve vztahu k tělu. Všechny obrázky jsou
z vlastního zdroje.
Nudle za tělem- nudle tvoří oporu za zády, volné konce jsou pod pažemi, ruce
nedrží konce nudle (obr. 1)

obr. 1: Nudle za tělem

Nudle před tělem- nudle sahá přes prsa, volné konce jsou pod pažemi (obr. 2)

obr. 2: Nudle před tělem

Sed na nudli- nudle tvoří oporu pod hýžděmi jako v poloze sed na židli (obr. 3)

obr. 3: Sed na nudli

Sed obkročmo na nudli- nudle mezi DK, delší konec za tělem, rovný sed jako na
židli (obr. 4)

obr. 4: Sed na nudli obkročmo

1. Relaxační a dechová cvičení na ovlivnění neurovegetativního a dýchacího
systému

Relaxační cvičení
1. PV/HV, nudle za tělem, VP leh na zádech, upažit (obr. 5a)

obr. 5a: 1. Relaxační cvičení- VP

Kop plaveckým způsobem prsa, při záběru výdech ústy, poté nádech nosem.
Volně přes jednu délku bazénu. Zpět kop plaveckým způsobem znak, volné
pravidelné dýchání (obr. 5b).

obr. 5b: 1. Relaxační cvičení- pohyb
Chyby: nesouměrný kop plaveckým způsobem prsa, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV/HV, nudle před tělem, VP stoj rozkročný, upažit, dlaně dolů (obr. 6a)

obr. 6a: 2. Relaxační cvičení- VP

Podřep rozkročný, pokrčit únožmo L, kotník položit na P koleno, dýchat volně do
břicha, nádech nosem 5x, výdech ústy 5x. S výdechy uvolnit bederní páteř a
pánevní oblast. Totéž opačně (obr. 6b).

obr 6b: 2. Relaxační cvičení- pohyb
Chyby: zadržování dechu, napětí v bedrech
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

3. PV, bez pomůcek, VP podřep rozkročný, dlaně na břicho (obr. 7a)

obr. 7a: 3. Relaxační cvičení- VP

Kroužit pánví 3x vpravo, 3x vlevo, pravidelně dýchat (obr. 7b)

obr. 7b: 3. Relaxační cvičení- pohyb

Chyby: prohýbání v bedrech, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

Dechová cvičení
1. PV, nudle před tělem a K před tělem volně na hladině, VP stoj, předpažit dolů
(obr. 8a)

obr. 8a: 1. Dechové cvičení- VP

Chůze vpřed, při výdechu ústy snaha posunout K spočívající na hladině vpřed.
Nádech nosem, pokračovat v chůzi. Cvičit přes celou délku bazénu (obr. 8b)

obr. 8b: 1. Dechové cvičení- pohyb
Chyby: výrazný pohyb těla vpřed, který posunuje nudli místo dechu, záklon hlavy
s předsunutím brady
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV, bez nudle, VP mírný stoj rozkročný, pokrčit upažmo, předloktí vzhůru,
dlaně dovnitř (obr. 9a)

obr. 9a: 3. Dechové cvičení- VP

S výdechem chůze, mírný uhnutý předklon, uvolnit ramena pod vodu, s nádechem
chůze, paže do VP. Opakovat přes jednu délku bazénu (obr. 9b, 9c)

obr. 9b, 9c: 3. Dechové cvičení- pohyb

Chyby: špatné držení paží ve VP, opačné dýchání
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

3. PV/HV, sed obkročmo na nudli, VP sed pokrčmo, pokrčit upažmo, dlaně dolů
(obr. 10a)

obr. 10a: 3. Dechové cvičení- VP

S výdechem předpažit vlnovkou předloktí zkřižmo. S nádechem upažením zevnitř
dlaně vzhůru vlnovkou zapažit. Opakovat 10x (obr. 10b- 10d)

obr. 10b- 10d: 3. Dechové cvičení- pohyb

Chyby: prohýbání v bedrech, záklon hlavy, zvedání ramen k uším, pokrčené paže
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. Posilování břišních svalů
Posilování metodou zkracování svalu
1. PV/HV, nudle před tělem, VP klek, upažit dlaně dolů (obr. 11a)

obr. 11a: 1. Posilování břišních svalů zkrácením- VP

S výdechem ústy přitáhnout kolena k tělu, nádech nosem v krajní poloze, zpět
s výdechem klek, v krajní poloze nádech. Opakovat 10x (obr. 11b)

obr. 10b: 1. Posilování břišních svalů zkrácením- pohyb

Chyby: nedodržení polohy kleku- kolena za tělem, prohýbání v bederní části
páteře, zadržování dechu
Vhodné pro: 1. -2. trimestr, do 20. týdne těhotenství

2. HV, nudle za tělem, VP leh na zádech, upažit, dlaně dolů (obr. 11a)

obr. 11a: 2. Posilování břišních svalů zkrácením

S výdechem ústy přitáhnout kolena k tělu, nádech nosem zpět do VP. Opakovat
10x (obr. 11b)

obr. 11b: 2. Posilování břišních svalů zkrácením- pohyb

Chyby: zadržování dechu, prohýbání v bedrech
Vhodné pro: 1. -2. trimestr, do 20. týdne těhotenství

3. HV, nudle za tělem, VP stoj rozkročný, upažit dlaně dolů (obr. 12a)

obr. 12a: 3. Posilování břišních svalů zkrácením- VP

S výdechem ústy přitáhnout kolena k pravému rameni, zpět VP nádech nosem.
Totéž na druhou stranu. Opakovat10x (obr. 12b)

obr. 12b: 3. Posilování břišních svalů zkracováním- pohyb

Chyby: přetáčení ramen do směru kolen, zadržování dechu, prohýbání v bederní
části páteře
Vhodné pro: 1. -2. trimestr, do 28. týdne těhotenství

4. PV/HV, nudle před tělem, VP („dřep“), pokrčit upažmo dlaně dolů (obr. 13a)

obr. 13a: 4. Posilování břišních svalů zkrácením- VP

S nádechem přenést DK vpravo, leh na P boku, s výdechem zpět VP. Totéž
opačně. Opakovat 10x (obr. 13b)

obr 13b: 4. Posilování břišních svalů zkrácením- pohyb

Chyby: nedodržení polohy na boku- leh na břiše nebo na zádech, opačné dýchání,
prohýbání beder
Vhodné pro: 1. -2. trimestr, do 20. týdne těhotenství

Posilování svalu ve své původní délce
5. HV, nudle za tělem, VP mírný stoj rozkročný, pokrčit upažmo dlaně dolů (obr.
14a)

obr. 14a: 5. Posilování břišních svalů prodluž. sv. vláken- VP

Mírný úklon těla vpravo, 8 kroků vpravo. Totéž na druhou stranu. Opakovat 10x.
Pravidelné dýchání (obr. 14b)

obr. 14b: 5. Posilování břišních svalů prodluž. sv. vláken- pohyb

Chyby: přetočení trupu do směru pohybu, vysazení pánve, zadržování dechu a
prohýbání v bedrech
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

6. PV, bez nudle, R, VP mírný stoj rozkročný, skrčit upažmo, dlaně vzhůru (obr.
15a)

obr. 15a: 6. Posilování břišních svalů prodluž. sv. vláken- VP

S výdechem ústy upažit zevnitř P vlevo („push“). Nádech VP. Totéž na druhou
stranu. Opakovat 10x. (Obr. 15b, 15c)

obr. 15b, 15c: 6. Posilování břišních svalů prodluž. sv. vláken- pohyb

Chyby: nedodržení stoje na plných chodidlech, sklopení dlaně dolů, zadržování
dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

7. HV, nudle před/za tělem, VP stoj, pokrčit upažmo dolů (obr. 16a)

obr. 16a: 7. Posilování břišních svalů prodluž. sv. vláken- VP

S výdechem otáčení trupu vpravo a vlevo, v čelné rovině, ramena zůstávají na
místě („twist“). Ve VP nádech. Opakovat 10x (obr. 16b)

obr. 16b: 7. Posilování břišních svalů prodluž. sv. vláken- pohyb

Chyby: přetáčení ramen do směru trupu, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

3. Posilování a uvolňování svalů pánevního dna

Posilování svalů pánevního dna
1. HV/PV, nudle za tělem, VP sed pokrčmo, pokrčit upažmo dlaně dolů (obr.
17a)

obr. 17a: 1. Posilování svalů pánevního dna- VP

S nádechem nosem sed roznožný pokrčmo. S výdechem ústy snožit, se snožením
vtahovat pochvu, močovou trubici a svěrače konečníku. V napětí výdrž 3 s.,
později 10 s. Opakovat 10x (obr. 17b, 17c)

obr. 17b, 17c: 1. Posilování svalů pánevního dna- pohyb

Chyby: prohýbání beder
Vhodné pro: 1. trimestr

2. HV/PV, nudle za tělem, VP sed roznožný pokrčmo, spojit chodidla, upažit
dlaně dolů (obr. 18a)

obr. 18a: 2. Posilování svalů pánevního dna- VP

S nádechem oddálení chodidel od sebe, s výdechem chodidla spojit. Při snožení
vtahovat pochvu, močovou trubici a svěrače konečníku. Opakovat 20x (obr. 18b)

obr. 18b: 2. Posilování svalů pánevního dna- pohyb

Chyby: chodidla za tělem, prohnutí v bedrech, zadržování dechu
Vhodné pro: 1. trimestr

Uvolňování svalů pánevního dna
1. PV, VP stoj rozkročný na nudli, upažit, dlaně dolů (obr. 19a)

obr. 19a: 1. Uvolňování svalů pánevního dna- VP

Přitažením kolen k tělu podřep rozkročný, s výdechem uvolnit břišní a hýžďové
svaly, uvolnit svěrače ovládané vůlí. V protažení výdrž 10 s. Poté VP. Opakovat
3x (obr. 19b)

obr. 19b: 1. Uvolňování svalů pánevního dna- pohyb

Chyby: předklon trupu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV, bez nudle, u stěny bazénu, VP sed pokrčmo chodidla opřená o stěnu
v úrovni kyčlí, držet se kraje bazén (obr. 20a)

obr. 20a: 2. Uvolňování svalů pánevního dna- VP

S výdechem pomalu uvolnit stejné oblasti jako u předcházejícího cviku.
V příjemném uvolnění klidně dýchat. Opakovat 2x (obr. 20b)

obr. 20b: 2. Uvolňování svalů pánevního dna- pohyb

Chyby: nedostatečné uvolnění a procítění
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

4. Posilování a protahování prsních svalů
Pro zvýšení intenzity lze u každého cviku použít odporové pomůcky: rukavice,
činky, happy flowers (kvítka).

Posilování prsních svalů
1. HV/PV, sed na nudli obkročmo, VP sed pokrčmo,upažit, dlaně vpřed (obr. 21a)

obr. 21a: 1. Posilování prsních svalů- VP

S výdechem kruhy vpřed do pokrčení předpažmo dovnitř, s nádechem VP.
Opakováním pohybů překonat 1-2 délky bazénu (obr. 21b- 21d)

obr. 21b- 21d: 1. Posilování prsních svalů- pohyb

Chyby: zadržování dechu, prsty roztažené od sebe
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. HV, sed na nudli obkročmo, VP stoj rozkročný, upažit dlaně dolů (obr. 22a)

obr. 22a: 2. Posilování prsních svalů- VP

(„Jack“). S výdechem ústy z upažení připažit, sunem stoj spojný. S nádechem
nosem VP. Opakovat 10x (obr. 22b)

obr. 22b: 2. Posilování prsních svalů- pohyb

Chyby: povolené paže, vysazená pánev, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. Trimestr

3. PV, bez nudle, VP stoj rozkročný, předpažit dolů, dlaně dovnitř (obr. 23a)

obr. 23a: 3. Posilování prsních svalů- VP

S výdechem hmitáním spojit dlaně, s nádechem zpět VP. Rychlejší pohyb s
plynulým dýcháním. Opakovat 20x (obr. 23b)

obr. 23b: 3. Posilování prsních svalů- pohyb

Chyby: roztažené prsty, povolené paže, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

Protahování prsních svalů
1. PV, bez nudle, VP stoj rozkročný, upažit, dlaně vzhůru (obr. 24a)

obr. 24a: 1. Protahování prsních svalů- VP

S výdechem pomalým pohybem zapažit, dlaně zevnitř vzhůru. V krajní poloze 3x
klidný nádech a výdech. Poté VP. Opakovat 2x (obr. 24b)

obr. 24b: 1. Protahování prsních svalů- pohyb

Chyby: prohnutí v bedrech, zvedání ramen
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV, bez nudle, VP stoj rozkročný, zapažit dlaně dovnitř (obr. 25a)

obr. 25a: 2. Protahování prsních svalů- VP

S výdechem spojit dlaně. V krajní poloze 3x klidný nádech a výdech. Poté VP.
Opakovat 2x (obr. 25b)

obr. 25b: 2. Protahování prsních svalů- pohyb

Chyby: prohnutí v bedrech, záklon hlavy, zvedání ramen
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

Posilování mezilopatkových svalů
Pro zvýšení účinnosti můžeme k níže uvedeným cvikům použít rukavice, nudle
nebo happy flowers.

1. PV, bez nudle, VP stoj rozkročný zapažit, dlaně dovnitř (obr. 26a)

obr. 26a: 1. Posilování mezilopatkových svalů- VP
S výdechem pomalu přibližovat dlaně k sobě, s nádechem od sebe do VP. Cítit
přibližování a stahování lopatek dolů a k sobě. Ramena stahovat od uší. Opakovat
20x (obr. 26b)

obr. 26b: 1. Posilování mezilopatkových svalů- pohyb

Chyby: zvednutá ramena, prohnutí beder, vyhrbená hrudní páteř, zadržování
dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. HV, sed na nudli obkročmo, VP sed pokrčmo, předpažit (obr. 27a)

obr. 27a: 2. Posilování mezilopatkových svalů- VP

Paže plaveckého způsobu prsa, plaváním vpřed 1-2 délky bazénu. Se záběrem
výdech ústy, poté nádech nosem. Cítit stahování lopatek k sobě a dolů (obr. 27b)

obr. 27b: 2. Posilování mezilopatkových svalů- pohyb

Chyby: záklon hlavy, prohnutá bederní páteř
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

Vyrovnání bederní páteře
1. HV/PV, nudle za tělem, happy flowers/nudle pod chodidly, VP leh na zádech
pokrčmo, upažit dlaně dolů (obr. 28a)

obr. 28a: 1. Vyrovnání bederní páteře- VP

S výdechem překlopení pánve a zmenšení bederního prohnutí, v nové poloze 10x
nádech a výdech do oblasti břicha a zad (obr. 28b)

obr. 28b: 1. Vyrovnání bederní páteře- pohyb

Chyby: záklon hlavy
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

5. Posilování klenby nožní
1. PV, bez nudle, VP stoj, upažit dlaně dolů (obr. 29a)

obr. 29a: 1. Posilování klenby nožní- VP

Chůze po patách, chůze ve výponu, chůze po vnějších stranách chodidla. Jeden
typ chůze vždy na jednu šířku bazénu. Pravidelné dýchání (obr. 81 b- 81 d)

obr. 29b- 29d: 1. Posilování klenby nožní- pohyb

Chyby: nedošlapování na celou určenou plochu chodidla
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV, VP mírný stoj rozkročný na nudli, upažit (obr. 30a)

obr. 30a: 2. Posilování klenby nožní- VP

Chůze po nudli ze středu na okraj a přes střed zpět. Pravidelné dýchání. Opakovat
4x (obr. 30b)

obr. 30b: 2. Posilování klenby nožní- pohyb

Chyby: vysazená pánev, prohnutá bederní části páteř
Vhodné pro: 1., 2. trimestr

3. PV, bez nudle, u stěny bazénu, VP sed roznožný pokrčmo chodidla na stěně
v úrovni kyčlí, držet se kraje bazénu (obr. 31a)

obr. 31: 3. Posilování klenby nožní- VP

S plynulým dýcháním přitahovat patu ke špičce po stěně (tzv. „píďalka“).
Opakovat 10x. Za stejných podmínek přitahovat špičku k patě. Pracují obě DK
současně.
Chyby: oddálení chodidel od stěny, malé přitažení paty ke špičce a naopak
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

6. Cvičení proti křečovým žilám a na podporu žilního návratu
1. PV/HV, nudle za zády, VP leh na zádech, pokrčit předpažmo dlaně dolů (obr.
32a)

obr. 32a: 1. Prevence křečových žil- VP

S plynulým dýcháním kroužení kotníky dovnitř 10x,totéž ven 10x (obr. 32
32b, 32c)

obr. 32b, 32c: 1. Prevence křečových žilžil pohyb

Chyby: chodidla pod úrovní těla, prohnutá bedra, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV/HV, nudle za zády, VP len na zádech skrčmo, upažit (obr. 33a
33a)

obr. 33a: 2. Prevence křečových žil- VP

S výdechem přednožit P, s nádechem kruh kotníkem ven. Zpět VP. Totéž opačně.
(obr. 33b)

obr. 33b: 2. Prevence křečových žil- pohyb
Chyby: prohnutí v bedrech, záklon hlavy

Vhodné pro: 1., 2. trimestr

3. HV, nudle za tělem, VP sed roznožný, pokrčit předpažmo, dlaně dolů (obr. 34a)

obr. 34a: 3. Prevence křečových žil- VP

S výdechem pokrčením DK stoj rozkročný. Nádech. S dalším výdechem
pokrčením DK sed roznožný- chodidla z vody. Nádech. S výdechem přes VP a
pokrčené DK stoj rozkročný. Opakovat 10x (obr. 34b- 34d)

obr. 34b- 34d: 3. Prevence křečových žil- pohyb

Chyby: nedotažení pohybu do krajní polohy, prohýbání v bedrech
Vhodné pro: 1., 2. trimestr

7. Cvičení proti zácpě na podporu střevní peristaltiky
1. HV/PV, nudle před tělem, VP sed pokrčmo, pokrčit předpažmo dlaně dolů (obr.
35a)

obr. 35a: 1. Prevence zácpy- VP

Pohyb dolních končetin jako při jízdě na kole vpřed. Důraz kladen na velký
rozsah pohybu. Pravidelně dýchat. Pokračovat přes jednu délku bazénu (obr. 35b)

obr. 35b: 1. Prevence zácpy- pohyb

Chyby: prohnutá bedra, malý rozsah pohybu, napnuté špičky
Vhodné pro: 1., 2. trimestr

2. PV, bez nudle, VP stoj rozkročný, upažit dlaně dolů (obr. 36a)

obr. 36a: 2. Prevence zácpy- VP

S výdechem výkopem přednožit P, vztyčit špičku, mírný záklon trupu.
S nádechem skrčit přednožmo P. S výdechem výkopem zanožit P, vztyčit špičku,
mírný předklon trupu. Totéž opačně. Opakovat 10x (obr. 36b- 36d)

obr. 36b- 36d: 2. Prevence zácpy- pohyb

Chyby: prohýbání v bedrech, nedotažení pohybu do krajní polohy
Vhodné pro: 1., 2. trimestr

3. PV, bez nudle, VP široký podřep rozkročný, upažit dlaně dolů (obr. 37a)

obr. 37a: 3. Prevence zácpy- VP

S pravidelným dýcháním 8 poskoků vpřed ve stoji rozkročném, totéž zpět (obr.
37b)

obr. 37b: 3. Prevence zácpy- pohyb

Chyby: nedošlap na celá chodidla, zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2. trimestr

4. PV, bez nudle, VP široký stoj rozkročný, předpažit dolů (obr. 38a)

obr. 38a: 4. Prevence zácpy- VP

Dlaněmi nahnat vodu k břichu a pocítit, jak proud vody břicho masíruje.
Pravidelně dýchat (obr. 38b)

obr. 38b: 4. Prevence zácpy- pohyb

Chyby: nedošlap na celá chodidla
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

8. Cvičení na pohyblivost kyčelního kloubu a svalovou rovnováhu kolem něj,
uvolnění pánve a bederní páteře

1. PV/HV, nudle před tělem, VP klek rozkročný, pokrčit předpažmo, dlaně dolů
(obr. 39a)

obr. 39a: 1. Procvičení pánevní oblasti a beder- VP

Lezení vpřed na jednu délku bazénu. Paže jako při běhu. Pravidelně dýchat (obr.
39b)

obr. 39b: 1. Procvičení pánevní oblasti a beder- pohyb

Chyby: prohýbání v bedrech, kolena za tělem, záklon hlavy, vysazená pánev
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

2. PV/HV, nudle za tělem, VP mírný stoj rozkročný, upažit dlaně dolů (obr. 40a)

obr. 40a: 2. Procvičení pánevní oblasti a beder- VP
Skrčit únožmo L, kroužení ve směru ležatých osmiček, 5x, pravidelně dýchat.
Totéž opačně (obr. 40b- 40e)

obr. 40b- 40e: 2. Procvičení pánevní oblasti a beder- pohyb

Chyby: zadržování dechu
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

3. PV, bez nudle, VP stoj na P/L pokrčit přednožmo vnější DK, P/L bokem ke
stěně bazénu, vnitřní rukou držet kraj (obr. 41a)

obr. 41a: 3. Procvičení pánevní oblasti a beder- VP

Vnější DK unožování 8x, kroužení vzad 8x, kroužení vpřed 8x, přednožování přes
přinožení zanožování 8x. Pravidelně dýchat. Totéž opačně (obr. 41b, 41c)

obr. 41b, 41c: 3. Procvičení pánevní oblasti a beder- pohyb

Chyby: prohýbání v bedrech
Vhodné pro: 1., 2., 3. trimestr

Příloha 2
Anketa
Vážená nastávající maminko,
žádám Vás o vyplnění ankety, která má za úkol zjistit, proč jste se rozhodla právě
pro aqua fitness v době těhotenství a jak jste s tímto druhem cvičení spokojená.
Velmi mi záleží na Vašem názoru na účelovost lekcí a beru ho jako zpětnou vazbu
pro zlepšení cvičebních hodin. Odpovědi na 11 anketních otázek Vám zaberou
několik minut Vašeho času. Vaše odpovědi budou sloužit jako doplňující
informace k mé diplomové práci s názvem „Aqua fitness v těhotenství“. Anketa
zaručuje naprostou anonymitu. Prosím Vás o pravdivé informace ke všem
otázkám.
Velmi Vám děkuji

Michaela Nováková

Na otázky odpovězte zakroužkováním. U vícečetných odpovědí lze logicky
označit jednu či více variant. U otevřených otázek se rozepište na místa označená
tečkami.

1. Kolik je Vám let?
………………
2. Kolikáté těhotenství nyní prožíváte?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) Jiné………….
3. Kolikátý týden těhotenství nyní prožíváte?
…………….
4. Provozovala jste před otěhotněním pravidelnou pohybovou aktivitu?

a) Ano
b) Ne
Pokud ano, jakou? ……………….................................................................

5. Máte předchozí zkušenosti s aqua fitness?
a) Ano
b) Ne

6. Z jakého důvodu jste v těhotenství zvolila pohybovou aktivitu aqua
fitness program pro těhotné ženy?
a) Kladný vztah k vodě
b) Na doporučení lékaře
c) Pro nadlehčovací a jiné účinky vody
d) Pokračování v pohybové aktivitě ve vodním prostředí
e) Lákalo mě vyzkoušet vodní cvičení
f) Pro zábavný charakter
g) Z důvodu společenského kontaktu
h) Jiné……………………………………………………………………
……………..

7. Co očekáváte od lekcí aqua fitness pro těhotné?
a) Úlevu od bolestí
b) Udržení kondice
c) Relaxaci
d) Dodání energie a podporu sebevědomí
e) Jiné……………………………………………………………………
……………

8. Splňují lekce aqua fitness pro těhotné Vaše očekávání?

a) Ano
b) Ne
Pokud ano, proč? .........................................................................................
Pokud ne, proč?...........................................................................................

9. Jak jste se o možnosti navštěvovat lekce aqua fitness pro těhotné
dozvěděla?
a) Od lékaře
b) Na internetu
c) Z letáku
d) Jinak……………………………………………………………………
……………

10. Vykonáváte jinou pravidelnou pohybovou aktivitu v těhotenství krom
aqua fitness program pro těhotné?
a) Ano
b) Ne
Pokud ano, jakou? ………………………………………………………….

11. Jaká byla reakce Vašeho gynekologa na to, že chcete pravidelně
docházet na lekce aqua fitness pro těhotné?
………………………………………………………………………………
…………...
Děkuji za Váš čas a vyplnění ankety.
Studentka Fakulty sportovních studií a lektorka aqua fitness a aqua fitness pro
těhotné, Michaela Nováková.

Resumé
Téma diplomové práce je aqua fitness v těhotenství. Cílem práce je na
základě analýzy poznatků získaných studiem odborné literatury a na základě
vlastních zkušeností předložit návrh vhodných cvičení pro těhotné ženy ve vodě.
Dalším cílem je pomocí ankety zjistit názory těhotných žen na cvičení ve vodě.
Tato východiska jsou stěžejní pro vznik hlavní kapitolu a výsledek
diplomové práce, kterým je program vhodných cvičení z oblasti aqua fitness
v těhotenství. Program je teoreticko- praktickým návodem, podle kterého mohou
těhotné ženy cvičit ve vodním prostředí speciální těhotenské cviky, ovlivňovat tak
bezpečně oblasti podléhající změnám a udržovat celkovou kondici organismu.
K názorné

představě

programu

slouží

zásobník

cviků

s fotografickou

dokumentací. V praktické části práce je anketa k zjištění názoru těhotných žen na
cvičení programu aqua fitness v těhotenství. Hlavním výsledkem ankety je
zjištění, že všem účastnicím lekcí programu se splnil jejich očekávání a mají na
něj kladný názor.
Věříme, že program bude přínosný těhotným ženám pro osobní účely i
instruktorům těhotenského cvičení ve vodě a bude dál splňovat očekávání od
programu aqua fitness v těhotenství.

Summary
The topic of diploma thesis is aqua fitness in pregnancy. The aim of this
thesis is based on analysis of knowledge gained by studying literature and thein
own experiences to present a proposal approptiate exercises for pregnant women
in the water. Next aim is to usesurveys to ascertain the views of pregnant women
to exercise in the water.
This background gave rise to the main section and outcome of the main
charter of the thesis, which is the aqua fitness program of appropriate exercise
from

aqua

fitness

during

pregnancy. The

program

is

theoretical

and practical instruction, under which pregnant women can exercise in the
aquatic environment of special pregnancy exercises influence the safe area which
is subject to change and maintain overall fitness of the organism. To illustrate the
aim served portfolio exercises with photographic documentation. In the
practical part of this thesis is the opinion poll to determine pregnant exercise in
water. The main results of the survey findings is that all participants the lessons of
the program met their expectations and have positive view on it.
We believe that the program will be beneficial to pregnant women for
personal use and pregnancy exercise instructors in the water and will continue
to meet the expectations of aqua fitness program during pregnancy.

