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Editorial
Milé maminky,

opět tu máme nové číslo našeho těhotenského spe-

ciálu. Když jsme ho před lety přinesli poprvé, netu-

šili jsme, jakou spustíme lavinu. Míním tím lavinu 

vašich dopisů, ve kterých si o něj píšete, protože za-

tímco kamarádka ho dostala v předporodním kur-

zu, nebo od svého gynekologa a na vás už nevyšel. 

Protože nám to bylo líto, rozhodli jsme se přinést 

nové - aktualizované vydání, které pro vás znamená 

ještě více informací, které se vám snad budou hodit 

během krásných devíti měsíců těhotenství.  

Právě o zázraku nového života je samozřejmě opět 

tato naše příloha. Nejprve vás provede týden po 

týdnu vaším těhotenstvím. Připomene vám, co je 

potřeba zařídit, vysvětlí vám, co se děje ve vašem 

bříšku a potěší vás informací, co právě prožívá 

vaše miminko.

Kromě tohoto obsáhlého průvodce celými devíti 

měsíci, samozřejmě příloha přináší i další informa-

ce. Poradí vám, jak by měl vypadat váš jídelníček, 

připraví vás na samotný porod a připomene, co 

byste si měla zabalit s sebou do porodnice. V nepo-

slední řadě vám potom poradí, jakou autosedačku 

vybrat, až pojedete se svým miminkem z porodnice.

Přeji vám hodně štěstí a moc držím palce, aby vám 

i vašemu človíčkovi vyšlo v životě všechno tak, jak 

si přejete.
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TĚHOTENSTVÍ 



Plánujete miminko? Nebo jste právě zjistila, že jste těhotná? Potom vás možná bude zajímat, 

co se v těle těhotné maminky děje, jak se vyvíjí miminko a co vás společně čeká a nemine…

TÝDEN PO TÝDNU



1. a 2. týden těhotenství
Možná si říkáte, o čem v téhle chví-

li budeme psát. Začínáme povídá-

ním o miminku ve chvíli, kdy o něm 

vlastně teprve sníte. K  otěhotnění 

dojde zhruba v  polovině menstru-

ačního cyklu. Těhotenství se ovšem 

počítá od prvního dne poslední 

menstruace, což znamená, že lékař 

přičítá i dva týdny před oplodněním. 

Pro medicínu (také v  těhotenském 

průkazu) trvá těhotenství 40 týdnů 

nebo také deset měsíců, kdy měsíc 

má 28 dní. 

První dva týdny tedy ještě o těhoten-

ství nejde a vy si určitě říkáte, proč 

o  tom vůbec hovoříme? Určitě pro-

to, že tyto dva týdny jsou velmi dů-

ležité. Pokud se na otěhotnění chys-

táte, měla byste pro to něco udělat. 

• Aby bylo miminko zdravé je 

dobré v  co nejranějším stádiu 

těhotenství brát kyselinu listo-

vou. Pokud nemáte dostatečný 

přísun potravin, ve kterých je 

kyselina listová obsažena (pře-

devším všechny druhy salátů, ze-

lená zelenina, apod.), nechte si ji 

předepsat vaším lékařem, nebo 

si ji zakupte v lékárně. 

• Dále by měl být zvýšen přísun 

vitaminu B.

• Určitě byste měla přestat kouřit 

a pít alkohol.

• Preventivně se také vyhýbejte 

kontaktu s  infekčními nemoce-

mi a  potenciálním zdrojem ná-

kazy.

Co se děje ve vašem těle?
V  rodidlech se začíná díky hormo-

nům, krvi a  výživným látkám tvořit 

nová sliznice: Tělo je připraveno při-

jmout oplodněné vajíčko, připrave-

né na těhotenství!

No, milé dámy, hurá do toho!

3. týden těhotenství
Vítáme tě, maminko. Ve tvém bříšku 

už začíná ten zázračný proces. Jedno 

zhruba ze 400 000 vaječných buněk, 

které jsou uloženy již od narození ve 

vaječnících, dozrává a putuje do vej-

covodů, kde se spojí s  jednou z ně-

kolika miliónů samčích buněk. To je 

začátek těhotenství - začátek nové-

ho života. Zázračné je to v  tom, že 

ve chvíli, kdy se spojí spermie a vajíč-

ko a dochází k prvnímu dělení, je už 

všechno jasné. 

Přestože je embryo jen 0,12 milime-

tru velké, je už dáno, jestli miminko 

zdědí modré oči po otci, nebo vlnité 

vlasy po matce, nebo zda bude dítě 

levák či pravák. To vše "ví" již úplně 

první nová buňka.

A jak to všechno probíhá?
Co se děje ve vašem těle?
Přibližně 14 dní po poslední men-

struaci dochází k  dozrání jednoho 

vajíčka v  jednom vaječníku (ty se 

zpravidla střídají) a k  jeho uvolnění 

do dutiny břišní. Uvolněné vajíčko 

je "nasáto" do vejcovodu a  putuje 

směrem k děloze. Pokud během ná-

sledujících 12-24 hodin po uvolnění 

z folikulu nedojde k proniknutí sper-

mie do vajíčka, tedy k  jeho oplod-

nění, neoplodněné vajíčko zaniká 

a s následující menstruací je vylouče-

no z těla ženy. 

V  případě, že dojde k  oplodnění, 

trvá nějakou chvíli, než se jádra 

buněk - tedy vajíčka a  spermie do-

stanou k  sobě. Po splynutí těchto 

buněčných jader (a kombinaci jejich 

chromozomů) se po asi 12 hodinách 

oplodněné vajíčko - které se nyní 

nazývá zygota, poprvé dělí. Po celou 

dobu vajíčko putuje vejcovodem do 

dělohy. 

V  následujících hodinách - přibliž-

ně ve 12-15 hodinových intervalech 

- dochází k  dalšímu dělení buněk 

vajíčka. Po několika dnech "usilov-

ného" dělení se vajíčko - které nyní 

nazýváme blastocysta a které čítá asi 

sto buněk, dostává do dělohy. Končí 

tím nebezpečí jednoho rizika, které 

budoucí maminku ohrožovalo - a to 

mimoděložního těhotenství. 

Blastocysta je v  této chvíli shluk 

buněk obklopených průhlednou 

stěnou, která buňky chrání před 

okolím. I když se blastocysta dosta-

ne do kontaktu s  děložní stěnou, 

nedojde ještě k  jejímu zahnízdění. 

To může trvat dokonce několik dní. 

Až do chvíle, kdy se oplodněné va-

jíčko - blastocysta - uhnízdí, nemů-

že budoucí maminka zatím cítit nic 

zvláštního. Oplodnění vajíčka a jeho 

putování do dělohy a  dělení není 

provázeno žádnými chemickými 

a hormonálními změnami. 

Na konci třetího týdne těhotenství – 

tedy po týdnu svého vývoje - se blas-

tocysta skládá už ze stovek buněk. 

Uvolňuje do těla hormony, které za-

braňují další menstruaci.

4. týden těhotenství 
Nastává období, kdy už můžete tušit, 

že se zázrak opět podařil. Menstrua-

ce se nedostavila a vy možná pomalu 

začínáte pociťovat jisté změny. Mi-

minko doputovalo z vejcovodu smě-

rem k děloze a  jeho usazení vyvolá 

příliv hormonů, které začnou vyvolá-

vat správné těhotenské nálady 

Co se děje ve vašem těle?
Během čtvrtého týdne těhotenství 

– tedy ve druhém týdnu svého živo-

ta, dojde k uhnízdění blastocysty do 

děložní sliznice. Blastocysta musí dát 

tělu najevo, že se zahnízdila. Dochá-

zí k nárůstu progesteronu a k nárůs-

tu HCG – lidského choriového go-

nadotropinu. 14 dní po oplodnění 

se může hladina HCG v krvi budoucí 

maminky pohybovat mezi 3-426mIU/

ml. 

Díky tomu může žena pocítit první 

známky těhotenství. Velikost em-

brya není ani jeden milimetr, a  už 

má velký vliv na svoji maminku. 

• Mezi první známky těhotenství 

patří mravenčení nebo napětí 
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v prsou – ta jsou velmi citlivá a na-

pjatá (žena v nich cítí určitý tlak). 

• Mnoho žen je v této době také 

podrážděných. I to mají na svě-

domí hormonální změny, ke 

kterým dochází. Díky vlivu hor-

monů může tedy docházet k vý-

kyvům nálady, výlevům emocí 

a podobně.

• K  dalším znakům může patřit 

i  lehká nevolnost (i když ne ka-

ždou ženu nevolnosti v  těho-

tenství trápí) a citlivost na pachy 

a chutě.

I  nadále dochází přibližně každých 

12 hodin k  dělení buněk. Na konci 

4.týdne má budoucí miminko již ně-

kolik tisíc buněk a je hluboce „zano-

řené“ do děložní sliznice. 

Co dělá miminko
Maličký "vetřelec" je cizincem v těle 

matky - skládá se z  cizích bílko-

vin, bude mít jinou krevní skupinu. 

Avšak život se (skoro) vždy prosadí: 

Embryo produkuje chemické látky, 

které oslabují imunitní systém mat-

ky. Tak může děťátko ve vašem těle 

dorůstat.

5. týden těhotenství 
Vaše miminko má za sebou teprve 

první tři týdny, ale velké už je dva 

milimetry. A  co víc. Na koci tohoto 

týdne se rozpíná plodový zárodek 

do podélného útvaru s "hlavičkou" - 

dochází k "založení" mozku. Prostě 

miminko toho musí hodně stihnout 

a vývoj tak utíká rychle dopředu.

Co se děje ve vašem těle?
Tělo ženy je nyní zaplavováno neob-

vyklými hormony. Ty se starají o to, 

aby rostoucí zárodek měl nejlepší 

podmínky pro úspěšný růst. Během 

tělesných změn, které nejprve ne-

jsou vidět, se cítí většina žen dušev-

ně "vyvedena z rovnováhy". Jste cit-

livá, podrážděná, hned máte slzy na 

krajíčku. 

Aby miminko mělo všechno, co po-

třebuje, musíte dbát na správnou vý-

živu. Ke zdravému růstu potřebuje 
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miminko především bílkoviny, vita-

miny a minerály (klíčové jsou přede-

vším kyselina listová, vápník a žele-

zo, ale i další). 

• Pokud jste byla zvyklá pravidel-

ně cvičit, snižte svoji aktivitu tak 

na 80%. Těhotenství je pro vaše 

tělo přece jen náročné. Na dru-

hou stranu sama zjistíte, kolik 

energie si můžete dovolit vydat. 

Cvičení je pro vaše tělo velmi vý-

hodné, ale pokud máte nějaké 

pochybnosti, poraďte se s  léka-

řem, zda můžete cvičit - uvidíte, 

že vám cvičení určitě doporučí. 

• Můžete-li přijít do styku s kočka-

mi volně se pohybujícími venku, 

dbejte více na hygienu a raději si 

mazlení s nimi odpusťte – hrozí 

riziko nákazy toxoplazmózou, 

což by mohlo vyústit v  potrat 

nebo velké poškození plodu.

• Ani s ostatními zvířaty není rad-

no přicházet do styku příliš čas-

to a bez patřičných hygienických 

zásad. Savci, ptáci a  plazi mo-

hou přenášet řadu infekčních 

onemocnění (mezi ty další patří 

listerióza, brucelóza, ornitóza 

a další. Protože se zárodky těch-

to onemocnění přenáší výkaly – 

neměla byste čistit záchod koč-

ce, ptačí klec a podobně.) 

Na druhou stranu - pokud s takovou 

kočkou žijete v  jedné domácnosti již 

delší dobu je pravděpodobné, že jste 

si již vytvořila příslušné protilátky, tak-

že se své kočičky zbavovat nemusíte

Co dělá miminko
Embryo je teď tvořeno třemi tzv. 

zárodečnými listy, ze kterých se po-

stupně vyvinou jednotlivé orgány, 

mozek, kosti, kůže atd. Vnější záro-

dečný list tvoří základ páteře, mozku 

a nervů a pokožky spolu s chloupky, 

potními a mazovými žlázami. Střed-

ní zárodečný list tvoří základ kostí, 

svalů, krevních a mízních cév, srdeč-

ního svalu a některých orgánů - led-

viny a  pohlavní orgány. Vnitřní zá-

rodečný list tvoří základ zažívacího 

traktu, plic a močového ústrojí.

Z těchto zárodečných listů se začíná 

vyvíjet mozek a  mícha. Vytváří se 

také srdce, které tvoří zduřeninu na 

přední straně "hrudníku". 

6. týden těhotenství 
Je to naprosto neuvěřitelné. Přesto-

že je vaše miminko staré teprve mě-

síc, jeho „tělíčko“ už tvoří miliony 

buněk a je již 8,5 milimetru dlouhé.

Co se děje ve vašem těle?
Vaše bříško je ještě úplně ploché, ale 

v  prsou už zřejmě cítíte první změ-

ny: Pod vlivem hormonů se začína-

jí prsa napínat, prsní bradavky jsou 

tmavší a citlivé - to je první příprava 

k  tomu, abyste mohla své miminko 

později kojit. Děloha je hodně pro-

krvená a  měkká. Mohou se objevit 

i první problémy spojené s 1. trimes-

trem: únava (odpočívejte a  berte 

vitamíny pro maminky), nevolnost 

popř. bušení srdce, napětí v  prsou, 

častější močení, změny nálad, ná-

růst váhy, zvláštní chutě, zvýšené 

slinění, pocit plnosti nebo otoku bři-

cha, celková tělesná teplota je vyš-

ší. Množství krve vzroste asi o 1-1,5 

litru, mateřské srdce musí zvládat 

větší zátěž, dýchání se prohlubuje, 

krevní tlak může kolísat. Mdloby ne-
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jsou zvláštností. Někdy se nastávající 

matka uzavírá do sebe, jindy naopak 

hýří společenskou aktivitou.  Na dru-

hou stranu spousta maminek žádný 

z  těchto příznaků nepocítí vůbec - 

i to je naprosto normální a nemusí-

te se bát, že s vaším miminkem není 

něco v pořádku.

Pokud jste tak ještě neučinila, do-

mluvte si schůzku u  gynekologa. 

I  když je těhotenství "přirozenou 

záležitostí", je lépe, bude-li vás při 

něm sledovat lékař. Předejdete tak 

možným komplikacím. 

V  prvním trimestru není zatím po-

třeba nijak výrazně víc jíst. Dbejte 

na dobrý přísun vitamínů – důležitá 

ji kyselina listová. 

Co dělá miminko?
I když zatím měří pouze 2-4 milime-

try, prochází embryo překotným vý-

vojem. Zatím co před týdnem ho šlo 

jen velmi těžko připodobnit člověku 

nebo dokonce jinému savci, nyní už 

lze rozlišit, kde bude hlava a kde srd-

ce, zřetelně je vidět budoucí páteř 

a mozek. 

Srdce tvoří zduřeninu na přední stra-

ně hrudníku. Zatím je jen jednoko-

morové, ale již začíná pravidelně bít 

a zajišťovat krevní oběh v těch něko-

lika málo žilách, které se již vytvořily. 

Také krev, která v  nich obíhá, tvoří 

jen základ krve, která bude mimin-

ku obíhat tělem po celý život a není 

tedy ještě zcela vyvinutá. 

Na základu hlavičky se během čtvr-

tého týdne stáří plodu tvoří malé 

prohlubeniny, ze kterých během ná-

sledujícího vývoje vzniknou oči a uši. 

Zatím jsou po stranách "hlavičky" 

a ne zepředu, jak jsme tomu zvyklí 

u člověka. 

Začínají se formovat končetiny – za-

tím jsou to jen malé výrůstky z těla 

(tzv. pupeny končetin).

Vytváří se také základ trávícího sys-

tému. 

7. týden těhotenství 
Na konci sedmého týdne je vaše mi-

minko už velké 15 milimetrů, začí-

ná již vypadat jako človíček - rýsují 

se paže i  nohy, které vypadají jako 

malá pádla. 

Největší je hlava, kde se již nyní for-

muje obličej: oči, ústa a nos začínají 

vystupovat.

Co se děje ve vašem těle?
Dochází ke změnám na čípku – vy-

tváří se hlen, který uzavře cestu do 

dělohy a  zvýší tak ochranu embrya 

před infekcí. Tento hlen - tzv. hleno-

vá zátka - se uvolní až několik dní 

před porodem (její uvolnění bývá 

známkou blížícího se porodu).

S tím, jak se embryo zanořuje více do 

děložní sliznice, může dojít k tzv. im-

plantačnímu krvácení. Zpravidla ne-

jde o nic, co by ohrožovalo průběh 

těhotenství. Pokud však současně 

s krvácením máte silné křeče v pod-

břišku, nebo máte pocit, že je krvá-

cení příliš silné, navštivte lékaře – je 

lépe přijít zbytečně než pozdě.

Přibližně v  této době začína-

jí mnohým ženám žaludeční ne-

volnosti. Mluví se o  nevolnostech 

ranních, ale často se  objevují kdy-

koliv během dne. Stavy ´na zvra-

cení´ zvláště po ránu pronásledu-

jí především štíhlé a  vysoké ženy.  

Zkuste jíst mražené věci. Ráno ještě 

v posteli vypijte něco málo chladné te-

kutiny a pak ještě asi půl hodiny ležte. 

Pro vás jsou tyto stavy nepříjemné, 

ale nemusíte se bát, o  miminko je 

v bříšku dobře postaráno.

Co dělá miminko?
• Kolem tohoto týdne roste em-

bryo asi milimetr za den. Ve-

likost se pohybuje kolem 5-13 

milimetrů. Váha je necelý gram. 

• Začíná se vytvářet obličej – je na-

značen otvor pro ústa, uši, oči na 

obou stranách hlavy jsou zatím 

ještě uzavřeny a vrstva kůže nad 

nimi obsahuje černý pigment. 

• Na končetinách začíná být rozli-

šitelné rameno a ruka, i když ta 

vypadá spíš jako malá ploutvička. 

• Vytvářejí se první kostní buňky. 

• Vnější podoba nervového systé-

mu je již téměř dokončena. 

• 40. den od početí již mohou být 

zachyceny první mozkové vlny. 

• Srdce je již rozdělené do dvou 

komor. 

• Vyvíjí se pupeční šňůra, která 

bude zajišťovat zásobení dítěte 

živinami a  kyslíkem. Pokračuje 

vývoj trávícího systému a začína-

jí se vytvářet plíce. 

Co vás čeká a nemine
Někdy v tomto období zřejmě popr-

vé navštívíte svého gynekologa. Ab-

solvujete vstupní vyšetření.

• Nejprve budete dotázána na dů-

ležité údaje týkající se zdravot-

ního stavu. 

• Následovat bude gynekologické 

vyšetření, většinou včetně odbě-

rů kultivace z pochvy a moči, 

• Lékař jistě nezapomene na vy-

šetření čípku - odběry onkologic-

ké cytologie (není-li k  dispozici 

výsledek vyšetření starší méně 

než jeden rok) a kolposkopie. 

• Zřejmě dojde i na zevní měření 

pánevních rozměrů s  rozvahou 

pozdějšího možného přirozené-

ho porodu. 

• Sestřička vám nabere krevní 

testy, případně vás na ně mini-

málně objedná. Půjde o zjištění 

krevní skupiny, protilátek pro-

ti červeným krvinkám, infekce 

typu syfilis, HIV, hepatitis B a zá-

kladní biochemické vyšetření 

včetně moči. 

• U  rizikových pacientek jsou 

provedeny krevní testy na další 

možné infekce (toxoplazmóza, 

rubeola, cytomegalovirus, her-

petické viry). 

• U  těhotných s  vysokým rizikem 

(obezita, užívání léků - např. ste-
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roidů) se provádějí krevní testy 

k vyloučení těhotenské cukrovky. 

8. týden těhotenství 
I ta nejváhavější maminka už má za 

sebou zřejmě první návštěvu lékaře. 

Ten obvykle navrhne kontrolní ul-

trazvuk, na kterém můžete sledovat 

srdeční ozvy. Je to první signál, že je 

miminko v pořádku.

Co se děje ve vašem těle?
Pohled na miminko na ultrazvuku 

na většinu žen působí uklidňují-

cím dojmem. Pochybnosti a  strach, 

které provázejí počátek každého 

i  velmi očekávaného těhotenství, 

obvykle mizí a  dostavuje se radost 

a  první pocit sounáležitosti s  mi-

minkem. Neznamená to ale, že tě-

hotenské nálady už jsou pryč. Ještě 

chvíli to bude jako na houpačce – 

chvíle nadšení budou střídat chvíle 

naprosté deprese. Děloha již zdvoj-

násobila svoji velikost – některé ma-

minky už začínají mít kalhoty těsné 

v pase, a přestože na váze ještě ne-

přibraly, oblečení začíná škrtit.

Vašimi stálými průvodci jsou i  na-

dále pocity na zvracení. Dráž-

dí vás pachy, potíže působí jízda 

dopravními prostředky, dlouhé 

stání a  pobyt v  prostředí s  vydý-

chaným vzduchem vede někdy 

k  mdlobám. Častější je i  močení.  

Sexuální aktivitu není nutno ome-

zovat, jen v době pravděpodobných 

měsíčků je gravidita zranitelnější.

Co dělá miminko?
Miminko, které už měří centimetr 

a půl už má kolem sebe malé množ-

ství plodové vody, ve které si může 

volně plout. 

• Vytvářejí se plíce. 

• Dochází k dalšímu vývoji mozku. 

Mozek začíná kontrolovat po-

hyb svalů. 

• Základy nohou a paží se začína-

jí prodlužovat a  jsou odlišitelné 

oblasti rukou a  chodidel. Je již 

patrné rozdělení na prsty, ale ty 

jsou zatím spojeny blánou. 

• Srdce a oběhový systém jsou již 

téměř vytvořeny. 

• Játra přebírají funkci krvetvorby. 

• Oči jsou většinou již otevřené. 

• Vnější genitálie zatím nejsou 

vytvořeny a tak není možné roz-

poznat, jaké bude pohlaví mi-

minka. 

9. týden těhotenství
V téhle chvíli už vaše miminko měří 

3 cm a váží své první tři gramy. Přes-

tože je to takový drobeček, už má 

vyvinuto mnoho orgánů. 

Co se děje ve vašem těle?
Děloha stále roste, aby v ní miminko 

mělo dost místa. Bříško se zvětšuje 

a v některých případech už je lehce 

patrné. Ručička osobní váhy se po-

malu začíná sunout nahoru. Náhlý 

větší nárůst jde na vrub zadržova-

né vody. Zvětšená dělohy nedovolí 

močovému měchýři pojmout tolik 

tekutiny jako dříve, chodíte proto 

12 Těhotenství 2017
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častěji močit. Možná vás překvapí, 

že vám začínají chutnat věci, které 

jste dříve nemusely a naopak, ran-

ní kafe, bez kterého jste si neuměly 

představit začátek dne, vám nějak 

chutnat přestalo.

Prsy se napínají a  zvětšují, někdy 

z nich vytéká tekutina. Není to mlé-

ko, jak se mnozí domnívají, ale se-

kret, kterým se mléčná žláza chystat 

ke kojení. V podkoží na prsou, břiše, 

bocích a hýždích se mohou vytvářet 

červenavé proužky - pajizévky. Vzni-

kají praskáním podkožního vaziva. 

Preventivně lze použít mastný krém 

nebo speciálně vyráběné přípravky. 

Pocity celkové nevolnosti nebo zvra-

cení přetrvávají.

Máte za sebou první malé vítězství. 

Riziko potratu se snížilo na 1.5%. 

Co dělá miminko?
• Tělo embrya se v tomto období 

napřimuje, má jasnější tvar. 

• Vyvíjí se končetiny a krátký ocas 

mizí. Na pažích a nohou lze odli-

šit hýždě (ramena, lokty) kolena 

a prsty. Kosti jsou pevnější. Hor-

ní končetiny se vyvíjejí rychleji 

než dolní. Prsty na rukou jsou 

dlouhé a na jejich koncích se za-

čínají vytvářet polštářky. 

• Hlava má vysoké čelo a už jsou 

viditelné oči, uši a nos. 

• Jsou již vyvinuty základy všech 

zubů a  vyvíjejí se chuťové po-

hárky. 

• Na základech paží se nejprve 

vytvoří zárodky zápěstí a prstů, 

poté se končetiny postupně pro-

dlouží a vytvoří ruce či nohy. Na 

koncích prstů se vytvoří hmato-

vé polštářky. 

• Kůže má již dvě vrstvy.

• Mozek je oproti šestému týdnu 

čtyřikrát větší. 

• Ústa, žaludek a střevo se vyvíjejí 

velmi rychle, nejsou však funkční. 

• Srdce je plně vyvinuté, má 4 du-

tiny a  tepe dvakrát rychleji než 

srdce nás dospělých. 

• Základy pohlavních orgánů jsou 

vytvořeny.

• Již jsou patrné primitivní oči. Vy-

tvářejí se oční víčka, i když jsou 

oči stále otevřené. Uši vypadají 

jako malé polštářky na stranách 

hlavičky. Dokud však nebude 

plně vyvinut nervový systém, 

plod nevidí ani neslyší.

10. týden těhotenství
Tak jste se pomalu přehoupla do tře-

tího měsíce. Blíží se první vážná vy-

šetření, ze kterých získáte jistotu, že 

je všechno v pořádku. Některé ženy 

čekají s  oznámením šťastné právy 

právě na ně, čekat déle už asi nepů-

jde, na mnohých maminkách už to-

tiž těhotenství začíná být vidět.

Co se děje ve vašem těle?
Placenta je zatím umístěna příliš níz-

ko děložní branky, velmi rychle roste 

a je náchylná ke kontrakcím – a tedy 

i  k  případnému potratu. Navzdo-

ry tomu, že jak jsme říkali, největší 



nebezpečí je za vámi, vyhráno stále 

ještě není. Dejte pozor na přílišné 

namáhání bříška. Pokud chcete cvi-

čit – a  to v  těhotenství po dohodě 

s lékařem rozhodně můžete – vyne-

chejte cviky na břišní svalstvo

Tělo maminky je stále pod vlivem zá-

plavy hormonů – změny nálad a po-

citů, emocí. Je to normální, i když ne 

každá maminka to zažije. Záchvaty 

pláče nejsou nic zvláštního – přenes-

te se přes to. Cvičte, pomůže vám to 

vyrovnat se s emocemi. 

Nenoste nic těžkého. V  prvním tri-

mestru je děloha a tedy i dítě velmi 

citlivé na přílišnou námahu. 

Co dělá miminko?
• Na ultrazvuku je plůdek již vi-

ditelný a měří asi 6 cm, aktivně 

se pohybuje, je vidět pupečník 

a vytvářející se placenta

• Profil obličeje vašeho miminka 

má již lidský vzhled. Vnější čás-

ti uší získávají stále zřetelnější 

tvar. Vytvářejí se základy vlasů. 

Vytvářejí se základy všech 32 bu-

doucích zubů miminka. 

• Většina vnitřních orgánů je již 

vytvořena nebo se velmi rychle 

vyvíjejí. Játra začínají produ-

kovat žluč. Střeva jsou na svém 

místě. Ledviny začínají produko-

vat moč. 

• Jsou vyvinuty vnější genitálie, 

i když zatím není možno rozpo-

znat pohlaví dítěte. 

• Tep malého srdíčka můžete sly-

šet pomocí speciálního přístroje. 

Co vás čeká a nemine
V  této době většina nastávajících 

maminek již navštěvuje poradnu pro 

těhotné. Jistě patříte mezi ně. V po-

radně vám bude vystavena těhoten-

ská průkazka. Obsahuje nacionále 

(jméno, datum narození, bydliště, 

rodná čísla rodičů), údaj o poslední 

menstruaci a  datu předpokládané-

ho porodu, záznamy o předchozích 

těhotenstvích, nemocích, rozměry 

pánve, výška, výchozí váha. Pravidel-

ně je sledována moč, krevní tlak, růst 

dělohy, stav porodních cest a později 

kontrolována srdeční činnost plodu. 

V poslední části průkazky je místo na 

grafický záznam nárůstu hmotnosti, 

velikosti břicha a  stavu porodních 

cest. Své místo zde má i záznam ob-

vodního a  zubního lékaře. Zazna-

menávají se zde i výsledky vyšetření 

krve a ultrazvuku.

11. týden těhotenství
Nastává velký okamžik. Desátým 

týdnem těhotenství - osmým týdnem 

stáří plodu - skončilo tzv. embryonál-

ní období vývoje plodu a začíná ob-

dobí plodové. Vaše miminko se tedy 

od téhle chvíle už nazývá plod.

Co se děje ve vašem těle?
Děloha vyplňuje pánev a  může být 

nahmatána nad stydkou kostí. 

Začněte cvičit cviky na posílení pá-

nevního dna - minimálně 25x za den 

- na 8-10 sec. 

S  jídlem to nepřehánějte, nejíte za 

dva, jak vám budou s oblibou před-

hazovat maminky a  tchýně - potře-

bujete pouze 300-500 kalorii navíc.

Pozor na anemii (chudokrevnost)- 

vyskytuje se u  budoucích maminek 

stále častěji. Nejčastěji jde o anemii 

způsobenou nedostatkem železa - 

tj. nedostatečnými zásobami železa 

před těhotenstvím. Tomu můžete 

zabránit, pokud budete pečlivě brát 

vitamíny pro těhotné.

Postupně odeznívají nevolnosti, 

tělesná váha jednoznačně stoupá, 

normální je do 0,5 kg týdně. Celkový 

přírůstek je velmi rozdílný. Objeví se 

první potíže se stolicí. Zácpu je nutno 

korigovat především úpravou pitné-

ho režimu a změnou jídelníčku (ovo-

ce, zelenina). Projímadla používáme 

výjimečně. V poradně se zjišťuje, zda 

těhotná neonemocněla infekčními 

chorobami, je vyšetřován krevní ob-

raz, krevní skupina, Rh faktor a pro-

tilátky proti erytrocytům plodu.

Co dělá miminko?
• Na ultrazvuku je jasně vidět 

obličej a  oči, jednotlivé prstíky, 

které můžete dokonce spočítat. 

Všechno je již na svém místě 

a má jediný úkol, růst a sílit. 

• Hlava stále ještě tvoří převážnou 

část celého těla - téměř polovi-

nu. Je rozeznatelný krk. Obli-

čej je již dobře utvořen. Čelo je 

vysoko na hlavě a  vydouvá se. 

V  očích se začíná vytvářet du-

hovka. 

• Ruce a nohy již nejsou přitaženy 

k tělu, ale volně se pohybují - na 

ultrazvuku můžete vidět radost 

z  pohybu (pokud miminko ne-

spí). Také prsty jsou již dobře vy-

tvořeny. Miminko dokáže sevřít 

ruku v pěst. 

• Miminko je velmi čilé - kope, poly-

ká, a pohybuje se v plodové vodě. 

I když se miminko čile hýbe, ma-

minka to ještě nemůže cítit. 

Co vás čeká a nemine
Patříte–li do rizikové skupiny a obá-

váte se o  zdraví svého miminka, 

může vás v  této době čekat první 

vyšetření. 

Na některých pracovištích je již totiž 

dnes možné provést biochemické 

vyšetření od 10. do 12. týdne, které 

současně s  podrobným ultrazvuko-

vým vyšetřením ve stejném období 

stanoví riziko chromozomální vady 

plodu s  pravděpodobností až 84%. 

Invazivní vyšetření (amniocentézu 

nebo odběr vzorků choria placenty) 

je tak možno provést dříve.

Biopsie choriových klků je alterna-

tivou amniocentézy v  raném stádiu 

vývoje těhotenství (mezi 11. - 15. 

týdnem). Rizika komplikací vedou-

cích ke spontánnímu potratu jsou 

stejná (v  1%) jako u  amniocentézy. 

Technické provedení podobné - pod 

ultrazvukovou kontrolou, v  mís-

tě bezpečném pro matku i plod, se 
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odebírá vzorek placenty. Výsledek 

vyšetření je k dispozici za 5 – 7 dnů.

12. týden těhotenství
Vaše miminko už vypadá jako malý 

človíček. Malý mozek už přijímá 

zprávy z okolí. Miminko už je velké 

6 cm a váží 15 gramů.

Co se děje ve vašem těle?
Objevuje se první zatím nenápadné, 

ale velmi zvědavým okolím již zjisti-

telné zvětšení bříška. Placenta se již 

plně vyvinula a plní svoji funkci - na-

hrazuje plíce, ledviny, játra i  trávící 

a  imunitní systém.  S  koncem prv-

ního trimestru už se nebezpečí po-

tratu snížilo téměř na nulu. Můžete 

už také slyšet tlukot srdíčka svého 

dítěte - bije velice rychle – až 160x 

za minutu.

Většina maminek také přestává mít 

problémy s ranní nevolností. 

Děloha už přesahuje přes stydkou 

kost. 

Co dělá miminko?
• Plod se stále více podobá člověku. 

Rysy obličeje jsou zřetelnější, kon-

četiny jsou více vyvinuté, plod má 

již prsty, na kterých začínají růst 

nehty. Objevuje se první kostní 

tkáň, brada a také malý nos. 

• Dobře je rozeznatelná hlavička 

s  obličejem a  strukturami moz-

ku, krk, hrudník s  pohybujícím 

se srdcem, žaludek, močový mě-

chýř, končetiny s prsty, pupečník 

a placenta. 

• Ruce i nohy se začínají pohybo-

vat, kůže je prostupná pro plo-

dovou vodu. Velikost paží je už 

ve správném poměru vzhledem 

k  tělu. Nohy jsou zatím krátké 

a nejsou tak dobře vyvinuty. 

• Je vytvořen žaludek spojený se 

střevem a ústy. Srdce již pumpu-

je krev do celého těla. 

• Vytvářejí se vaječníky či varlata, 

i když ještě není možné určit po-

hlaví plodu. 

• Miminko se dokáže ohnout, na-

táhnout, zavřít a  otevřít dlaně, 

zvedat hlavu, polykat a mračit se. 

• Močové ústrojí funguje a  tak 

velkou část plodové vody bude 

pro příště tvořit moč miminka. 

Co vás čeká a nemine
V  této době je optimální čas pro 

další ultrazvukové vyšetření. Cílem 

je zjistit počet plodů v děloze, veli-

kost, základní tělesnou stavbu a prv-

ní známky eventuálních vrozených 

vývojových vad. Pohlaví se v  této 

fázi vývoje prakticky zjistit nedá. 

Měřením velikosti tělíčka a hlavičky 

se upřesní termín porodu, faktic-

ké stáří těhotenství. Termín získaný 

podle ultrazvuku je přesnější, než 

termín podle poslední menstruace, 

nebo podle prvních pohybů plodu. 

V  poslední době se klade důraz na 

zjišťování prvních známek vrozených 

vývojových vad. Některé závažné vý-

vojové vady lze již v tomto termínu 

odhalit, a to podle některých ultra-

zvukových známek (ztluštění šíjové-
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• Pečlivě vybíráme látky různých vzorů a barev 
a zpracováváme je ve velikostech 38 - 56.

• Díky varialibitě střihů jsou především naše sukně, 
trika, halenky a tuniky ideální i pro těhotné a kojící 
ženy.

• Kojení je pohodlné zejména u střihů s výstřihem do 
V, nebo ohraničených gumičkou pro jednoduché 
stažení.

Pro konzultaci vhodného střihu a velikosti můžete vyu-
žít i naši FB stránku MODESTIA – česká dámská móda.

I čerstvá maminka se může cítit pohodlně a zároveň 
krásně.

ČESKÁ DÁMSKÁ MÓDA

Celou nabídku naleznete v našem e-shopu na WWW.MODESTIA.CZ.
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PRENATÁLNÍ ODPOSLECH

ANGELSOUNDS EASY
Prenatální odposlech je vhodný používat přibližně od 
12. týdne těhoten� ví a můžete pomocí něj poslouchat 
zvuky jako je srdeční tep, pohyby, kopání a dokonce 
i škytání vašeho nenarozeného miminka.
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ho projasnění plodu, chybění nosní 

kůstky), lze i stanovit větší míru rizi-

ka vývojové vady plodu a doporučit 

provedení podrobného vyšetření 

plodu. To zahrnuje odběr plodové 

vody, odběr vzorků choriové tkáně 

(část placenty) ke genetickému vy-

šetření.

13. týden těhotenství
Začíná druhý trimestr. Riziko potra-

tu se snižuje téměř na nulu. I  nej-

větší škarohlíd už si obvykle troufne 

oznámit novinu babičkám, dědeč-

kům a vůbec všem příbuzným.

Druhý trimestr s  sebou nese samé 

pozitivní zprávy. Už byste se neměla 

cítit tak unavená. Zřejmě odezněly 

i ranní nevolnosti, nebo vás již brzy 

přestanou trápit. Užívejte si druhý 

trimestr - bývá ten nejpříjemnější. 

Takže pokud můžete, vyjeďte si na 

dovolenou - po porodu to hned tak 

nepůjde. 

Pozor, abyste nepřibírala příliš rych-

le - stačí půl kila za týden - záleží na 

tom, kolik jste vážila před těhoten-

stvím. I když je výživa v těhotenství 

velmi důležitá, neznamená to, že 

budete jíst za dva. 

Můžete mít velmi živé sny - o těhoten-

ství, o dítěti, ale i o něčem jiném, ně-

které šťastné, jiné spíš noční můry. Od-

ráží se v nich strach z neznámých změn 

vašeho života, které vás čekají, a také 

strach z toho, jak to vše zvládnete. 

Děloha je nyní veliká asi jako větší 

mužská pěst. 
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Co se děje ve vašem těle?
Začínají se výrazněji měnit prsa - mo-

hou v nich být více vidět žíly, někte-

rým maminkám ztmavnou dvorce 

bradavek a zvětší se. Může se začít 

vylučovat první "posel mléka" - ko-

lostrum. Nesnažte se jej vymačkávat, 

stačí zaschlé kolostrum jemně omýt 

čistou vodou. Péče o  prsa je v  tě-

hotenství velmi důležitá, stejně tak 

jako péče o pokožku břicha. 

Káva a další - kofein se dostane přes 

placentu do těla miminka a může mít 

vliv na jeho metabolismus vápníku, 

může také zvýšit pravděpodobnost 

dýchacích problémů po narození. 

Nezapomeňte cvičit (příprava na 

porod), silnější svaly lépe zvládnou 

narůstající váhu - méně bolestí v zá-

dech apod. 

Co dělá miminko?
• Miminko začíná močit. 

• Má již některé reflexy, které 

bude mít po narození - když 

se dotknete jeho ruky, sevře ji 

v  pěst (totéž na nohou), když 

se dotknete jeho očních víček, 

stisknou se. 

• Uši jsou na svém místě. Základy 

všech 20 mléčných zubů jsou již 

připraveny. 

• Má již vyvinuty všechny orgány, 

nyní roste a vyzrává.

Co vás čeká a nemine
Je na místě zhodnotit průběh prv-

ních tří měsíců těhotenství, zvážit 

význam eventuálních rizik (např. 

vrozené vady v  rodinách rodičů), 

doporučit další nutná nebo vhodná 

vyšetření, upravit eventuální léčbu 

matky.

14. týden těhotenství
Těhotenství už začíná být vidět na 

většině maminek. Nastává čas udělat 

si radost a  koupit si nějaké krásné 

těhotenské oblečení. Proč se nelíbit? 

Obchody skýtají nepřeberné mož-

nosti.

Co se děje ve vašem těle?
Kůže na bříšku se napíná a je proto 

potřeba o ni dobře pečovat. Existují 

krémy, které vám pomohou bojovat 

proti případným striím a  je právě 

nejvhodnější čas je jít zakoupit. Ně-

kterým maminkám se vytvoří tma-

vá pigmentová čára - linea negra. 

Mohou se měnit i  dvorce bradavek 

- tmavnou, jsou větší. Tyto změny po 

porodu vymizí. 

Naopak péče o pleť například na ob-

ličeji je podstatně jednodušší. Velký 

vliv mají hormony - mnoho maminek 

má v těhotenství krásnou pleť. 

Pozor na rentgen apod. žádné 

množství radiace není bezpečné. 

I  když už minulo to "nejnebezpeč-

nější" období - první trimestr - stále 

dávejte pozor na léky, které byste 

případně musela brát. Pečlivě vždy 

prostudujte příbalový leták a neboj-

te se zeptat, zda je možno jíst daný 

lék v  těhotenství. U  většiny "běž-

ných" léků existuje varianta, kterou 

je možno i v těhotenství použít.
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Další zvětšování bříška provází větší 

chuť' k jídlu. 

Rostoucí děloha mění i  poměry 

v břiše. Žaludek a plíce jsou tlačeny 

nahoru, střeva zase dozadu k páte-

ři. Mění se poloha slepého střeva, 

proto je jeho onemocnění v  těho-

tenství hůře zjistitelné. Také hodno-

ty laboratorních vyšetření jsou jiné. 

Jedná-li se o  vícečetnou graviditu, 

roste bříško podstatně rychleji. Dě-

loha je více napínána, je dráždivěj-

ší. Zvýšený dohled lékaře je zcela na 

místě.

CO DĚLÁ MIMINKO?
Vaše miminko již začíná nacvičovat 

na svůj život mimo maminčino bříš-

ko. Jeho pobyt uvnitř bude ještě po-

měrně dlouhý, takže má na "nácvik" 

dost času. Začíná spát, budí se, cvičí, 

otáčí hlavou, kroutí prstíky a otevírá 

a zavírá pusinku. Také polyká plodo-

vou vodu a "dýchá" ji – cvičí si na ní 

plíce. 

• Hlava je ve srovnání se zbytkem 

těla stále ještě příliš velká. Tvoří 

přibližně jednu třetinu celkové 

délky.

• Pohlavní orgány jsou plně vyvi-

nuty - děvčátka mají ve svých va-

ječnících přibližně 2 mil. vajíček, 

po porodu to bude už jen milion 

a v 17 letech asi 200 000.

• Oči se přesouvají více do středu 

obličeje (z počátku byly spíše po 

stranách). Krk je delší. 

15. týden těhotenství
Miminko už je malý človíček a už je 

dokonce jasné, zda chlapeček nebo 

holčička. Pokud jste absolvovala 3D 

ultrazvuk, byla jste jistě překvapená, 

jak moc jako narozené miminko už 

vypadá.

Co se děje ve vašem těle?
Teď už přibíráte pravidelně. Bříš-

ko pomalu roste, a pokud jste byla 

zvyklá na obtažené kalhoty, můžete 

začít mít problémy. Na druhou stra-

nu každé bříško je jiné a tak se může 

stát, že spíš budete přemýšlet, kdy 

už to na vás bude vidět. 

Děloha sahá asi do poloviny vzdá-

lenosti pupku - horní okraj stydké 

kosti. Je měkká, na pohlazení ne-

reaguje. Může však reagovat oje-

dinělými stahy (do pěti za den lze 

považovat za normální). Se svými 

možnými obavami a  pochybnostmi 

se bez obav svěřte lékaři. Ten zkont-

roluje stav porodních cest a v přípa-

dě potřeby provede nutná opatření. 

CO DĚLÁ MIMINKO?
Kůže plodu je v patnáctém týdnu tě-

hotenství – tedy 13. týdnů po početí 

ještě stále téměř průhledná. Kosti už 

jsou sice o  něco pevnější, ale stále 

jsou to spíše chrupavky. 

• V této době se vyvíjí množství sva-

lů. Plod se začíná v děloze aktivně 

pohybovat, i když jeho pohyby ne-

jsou zatím řízeny mozkem. 

• Na koncích prstíků už se objevují 

otisky prstů.

• Dítě je vyživováno přes placen-

tu. Ve střevech se vytváří vrstva 

nazvaná meconium. Dochází 

k dalšímu vývoji plic. 

• Vytvářejí se potní žlázy. Játra 

a slinivka začínají fungovat. 

• Ústa mohou začít provádět sací 

pohyby. Dítě polyká a  také dý-

chá plodovou vodu. 

• Na hlavičce plodu jsou vytvořeny 

vlásky (lanugo). 

• Již je jasně rozlišeno pohlaví, 

vnitřní i  zevní pohlavní orgány 

jsou již vytvořeny, i  když na ul-

trazvuku ještě stále není vidět. 

(stejně se vás už každý bude 

ptát, jestli už víte, co to bude). 

16. týden těhotenství
Možná zrovna dnes nastal ten zá-

zračný den a vy jste ucítila první po-

hyby. Nejprve půjde jen o jemné do-

tyky, které s růstem miminka získají 

na razanci. Miminko v  téhle chvíli 

váží už 130 gramů a měří 12 cm.  

Co se děje ve vašem těle?
Tělo se  přizpůsobuje potřebám mi-

minka. Toto období bývá pro ma-

minku nejšťastnější. Rizikový první 

trimestr je pryč a  bříško není ještě 

příliš velké a nijak ji neomezuje. 

V  důsledku většího růstu dělohy 

a  přibývání podkožního tuku je 

kůže napínána tak, že její schop-

nost elasticity je překročena. Za-

čínají se tvořit pajizévky - strie. 

Jde o  růžové až tmavě červené 

proužky, vyskytující se nejčistěji na 

břiše, prsou, stehnech a bedrech. Již 

preventivně lze užít mastných krémů 

nebo speciálně vyráběných příprav-

ků, kterými kůži jemně masírujeme. 

Pokud jste je až doteď nepoužívala, 

rozhodně začněte.

Co dělá miminko?
Miminko má již jasné rysy obliče-

je a  také jasně viditelné končetiny. 

Kůže je velice tenká a  průsvitná, 

není vytvořen podkožní tuk, jsou vi-

dět podkožní cévy. 

• Vaše děťátko už je velice aktivní 

(což možná ucítíte), zatíná pěsti, 

polyká tekutinu, cucá si paleček 

a  vyměšuje do plodové vody. 

Ruce už jsou dostatečně dlouhé, 

aby si je miminko mohlo chytit. 

Nedělá to ale zatím vědomě, 

pouze pokud se náhodou setka-

jí.

• Jsou také vyvinuty mimické svaly 

na obličeji, takže je možné vidět 

nekontrolované grimasy. 

• Začínají se také vyvíjet obočí 

a řasy. 

• Vaše dítě již slyší první zvuky 

a na prstech u rukou má nehtíky 

(u nohou vyrostou až později).

• Na jazyku se již objevily chuťové 

pohárky. 

• Plod je obklopen plodovou vo-

dou a díky tomu se může volně 

pohybovat, otáčet se (v  jednu 

chvíli je hlavou dolů, potom 
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nahoru), plodová voda funguje 

jako tlumič a  vy pohyby dítěte 

tolik necítíte. Funguje také jako 

ochrana proti vnějším nárazům, 

udržuje stálou teplotu v děloze. 

• Plod již dokáže natahovat 

a ohýbat prsty, paže i nohy. Umí 

si držet pupečník, cucat palec, 

zatínat pěst, točit se v  plodové 

vodě, funguje mu močový mě-

chýř (plní se plodovou vodou 

a zase ji vypouští). Oči lehce re-

agují na změny intenzity světla, 

i když jsou ještě zavřené.

• Na hlavičce plodu je jsou vytvo-

řeny jemné vlásky (lanugo).

• Vnější pohlavní orgány se blíží své-

mu charakteristickému vzhledu. 

Co vás čeká a nemine
V  této fázi se dělá trojitý test /Tri-

ple Test/, vyšetření hladin estriolu /

E3/, choriového gonadotropinu /

hCG/ a alfafetoproteinu v mateřské 

krvi. Jejich hladinu ve vztahu ke stá-

ří těhotenství, váze matky, jejímu 

věku a  počtu předchozích těhoten-

ství zhodnotí počítačový program. 

Výsledkem je výpočet individuál-

ního rizika výskytu vývojových vad 

speciálně pro dané těhotenství. Lze 

takto zjistit zvýšené riziko Downo-

va syndromu (dříve označovaného 

mongolismus) rozštěpových vad Vy-

kazuje-li test abnormální hodnoty, 

neznamená to, že se narodí poško-

zené dítě. Ukazuje jen zvýšené rizi-

ko (pravděpodobnost se udává cca 

64%). Na některých pracovištích je 

již dnes možné provést biochemické 

vyšetření od 10. do 12. týdne, které 

současně s  podrobným ultrazvuko-

vým vyšetřením ve stejném období 

stanoví riziko chromozomální vady 

plodu s  pravděpodobností až 84%. 

Invazivní vyšetření (amniocentézu 

nebo odběr vzorků choria placenty) 

je tak možno provést dříve. Pokud 

jste tato vyšetření neabsolvovala 

(stále nejsou úplně běžná), je pro 

vás velkým vodítkem právě zmíněný 

Triple Test. Pokud nevyjde nejlépe, 

následují další vyšetření – například 

odběr plodové vody /amniocentéza 

- odebrání plodové vody za účelem 

testů abnormalit chromozomů/ a ul-

trazvukové vyšetření u specialisty. 

17. týden těhotenství
Možná právě teď požíváte perné 

chvilky při čekání na výsledky krevních 

testů. Hlavu vzhůru, ve většině přípa-

dů dopadnou dobře a vás už čeká tě-

šení se na miminko.

Co se děje ve vašem těle?
Narůstající bříško už může změnit 

vaše těžiště, takže se můžete pohybo-

vat poněkud nejistě. Noha by v tomto 

období měla být stabilní (rozhodně 

nenoste žádné vysoké podpatky).

Stále ještě je to správné období, 

kdy se můžete vydat na dovolenou. 

Nevolnosti jsou dávno pryč a bříško 

zatím není ještě tak velké, aby vám 

při cestování překáželo. Později už 

to možná nebude tak jednoduché. 

Jen vyberte vhodné místo a aktivitu 

pro dovolenou. Dlouhé vysokohor-

ské túry rozhodně nejsou na místě, 

zvláště pokud ještě trpíte větší úna-

vou a spavostí. Nejlepší je dovolená 

někde u  vody – plavání totiž patří 

mezi nejvhodnější sporty pro budou-

cí maminky. Dávejte si pouze pozor 

na velké výkyvy teplot. Vzdálenější 

destinace s  sebou mohou přinášet 

i jiná rizika, která se normálně kom-

penzují očkováním – ale to pro vás 

nyní nepřipadá v úvahu.

Co dělá miminko?
Kostra miminka je v tuto chvíli ještě 

tvořena z pružné chrupavky a teprve 

později ztvrdne.

• Okolo míchy se začíná vytvářet 

myelinový obal – ochranná tuko-

vá vrstva, která usnadňuje pře-

dání zpráv do mozku a z mozku. 

• Oči začínají být citlivé na světlo. 

Dítě může vnímat některé barvy 

a  světlá místa, která přicházejí 

přes břišní stěnu. Oči jsou stále 

ještě pevně zavřeny a  schovány 

za očními víčky. 

18. týden těhotenství
Pomalu se blížíme k polovině těho-

tenství. Vaše miminko je stále víc 

podobné človíčkovi a vy už jste jistě 

překonala pochyby a nejistoty a tě-

hotenství si užíváte.

Co se děje ve vašem těle?
Děloha sahá asi dva prsty pod pupek. 

Zřejmě už cítíte pohyby, i  když jste 

prvorodička. Zkušené maminky už je 

rozeznaly zhruba před dvěma týdny, 
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teď tedy zázračné dotyky, které mo-

hou vypadat jako šimrání, lechtání, 

škrabání a nakonec kopání cítíte i vy. 

Přišla ta správná chvíle, aby se s mi-

minkem začal sbližovat i tatínek, pří-

padně mladší sourozenec.

Co dělá miminko?
• Již byly vytvořeny žaludek a střeva.

• Rychlost růstu miminka opět 

zpomaluje.

• Ruce jsou o něco kratší než nohy 

a celé tělo se napřimuje. 

• Tělo miminka pokrývá tenká po-

kožka. Zatím pod ní není žádný 

podkožní tuk – jeho zásoby si 

bude muset miminko teprve vy-

tvořit. Díky tomu jsou pod kůží 

vidět cévy a kosti.

• Začínají se objevovat vlasy. Vy-

tváří se vnitřní ucho.

• Ledviny jsou již plně vytvořeny 

a fungují. Jsou již vytvořeny také 

pohlavní orgány. 

• Uši jsou již funkční a  miminko 

může slyšet jak hlas maminky 

a  tlukot jejího srdce, tak vnější 

zvuky. 

Ultrazvukem je vidět placenta ulože-

ná na přední nebo zadní stěně dě-

ložní nebo na jejím dně. Její umístě-

ní je individuální.

19. týden těhotenství
Ještě týden a  budete mít za sebou 

polovinu tohoto těhotenství. Pře-

staňte se bát a začněte si ho koneč-

ně užívat.

Co se děje ve vašem těle?
Průměrný váhový přírůstek je asi tři 

kila, ale nemusíte přibrat nic. Nemě-

la byste mít navíc víc než 6 kilo. Zvět-

šení bříška je již tak markantní, že jej 

nelze utajit. Většina maminek již cítí 

pohyby svého potomka. 

Pokud jste to už neudělala, začněte 

si zjišťovat, kde jsou ve vašem okolí 

nějaké předporodní kurzy, jak jsou 

s  nimi ostatní maminky spokojené 
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a kolik stojí. I když zvládnete porodit 

i  bez absolvování takového kurzu, 

rozhodně se v  něm dozvíte mnoho 

zajímavého. Kromě toho si budete 

moci popovídat s ostatními mamin-

kami.

Co dělá miminko?
Miminko nyní váží kolem čtvrt kila 

a  měří něco málo přes 20 centime-

trů. A  roste stále rychleji. Začíná si 

vytvářet zásoby železa, ze kterého 

budou tvořeny červené krvinky. Díky 

těmto zásobám nebude potřebovat 

doplňovat železo v prvních měsících, 

kdy je jen kojeno. 

• Pokud zrovna miminko nespí 

(a  už se mu mohou zdát první 

sny), je v  bříšku už pěkně čilé. 

Otáčí se, cumlá si paleček nebo 

celou ruku. Umí nejen kopat no-

hama a  šermovat rukama, ale 

hladí se, hraje si s pupeční šňů-

rou, strká si prsty do pusy, škytá, 

otvírá pusinku, polyká plodovou 

vodu, močí, vylučuje obsah střev.

• Na obličeji se vytvářejí se řasy 

a  obočí. Celé tělo pokrývá la-

nugo - jemné chloupky, které 

napomáhají chránit kůži dítěte 

a které do porodu vymizí.

• Za vytvořenými základy mléč-

ných zubů se začínají vytvářet 

i základy stálých zubů. 

Co vás čeká a nemine
V případě, že bylo při krevních tes-

tech v 16. týdnu zjištěno zvýšené ri-

ziko poškození miminka a  při věku 

matky nad 35 let se v této fázi gra-

vidity provádí amniocentéza – vyšet-

ření plodové vody. Z těla miminka se 

totiž v průběhu jeho „života“ v dě-

loze uvolňují buňky, které se pohy-

bují v plodové vodě. Jejich prozkou-

máním na genetické vady je pak 

možné potvrdit nebo vyvrátit riziko 

poškození plodu. 

Výkon se provádí ambulantně ve 

zdravotnických zařízeních specia-

lizovaných na prenatální diagnos-

tiku obvykle mezi 15. - 20. týdnem 

těhotenství. Není bolestivý. Plodová 

voda (15-30 ml) se získá píchnutím 

tenké jehly do dutiny děložní, pod 

kontrolou ultrazvuku tak, aby plod 

nebyl poraněn. Plod si během ně-

kolika dnů odebrané množství plo-

dové vody obnoví. Plodovou vodu 

pak zpracuje genetická laboratoř 

a vyhotoví výsledek do průměrně 14 

- 16ti dnů. Délka zpracování je od-

vislá od množství buněk plodu, kte-

ré plodová voda obsahuje a je tedy 

individuální. 

Je možné i rychlé zpracování vzorku 

plodové vody speciální technikou 

PCR (polymerázová řetězová reak-

ce), kde jsou výsledky již do 48 hodin. 

Toto vyšetření je cíleno na konkrétní 

vývojovou vadu, nelze aplikovat ve 

všech případech a  nenahradí kom-

pletní vyšetření genetického pozadí 

plodu, které poskytne kultivace plo-

dové vody získané amniocentézou. 
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Po odběru plodové vody vám lékař 

doporučí klidový režim, a to pro sní-

žení rizika komplikace vedoucí k po-

tratu plodu. Absolutní by měl trvat 

24 hodin, po dobu 2 týdnů je nut-

no vyloučit větší fyzickou námahu 

a více odpočívat. 

20. týden těhotenství 
Gratulujeme, polovinu těhotenství 

máte úspěšně za sebou! Miminko 

je v téhle chvíli dlouhé 17 cm a váží 

350 g.

Pokud už miminko cítíte, nehlídejte, 

jak často se hýbe – začátkem těho-

tenství to vůbec nemusí být tak čas-

to, jak byste si přála – v těchto dnech 

ho možná ucítíte jen jednou nebo 

dvakrát za dva dny.

Co se děje ve vašem těle?
Dolní polovina břicha se vyklenuje 

tak, že její zvětšení nejde před ob-

divnými a někdy i závistivými pohle-

dy utajit. Vzdálenost mezi horním 

okrajem kosti stydké (v oblasti mo-

čového měchýře) a vrcholem dělohy 

činí v průměru 18 cm. Sama jej cítí-

te v  úrovni pupku nebo těsně pod 

ním. Dostala jste se do fáze, kdy již 

nelze ´neposlouchat´ vlastní tělo. Vy-

pasované kalhoty, šaty a úzké sukně 

svírají, jsou nepohodlné. Je nutné 

prohlédnout šatník a  přizpůsobit 

změnám postavy jak svrchní obleče-

ní, tak spodní prádlo. 

Co dělá miminko?
Plod nyní roste velmi rychle. Konče-

tiny jsou plně vyvinuté, tělo pokrývá 

jemné ochlupení. Vaše miminko již 

dobře slyší a reaguje na vnější zvuky. 

Vytvářejí se první zuby, jsou zazna-

menávány první pohyby očí, i  když 

jsou stále zavřené. 

• Pohlavní orgány jsou již vyvinuty, 

u děvčat již vaječníky mají všech-

na vajíčka, která budou využívat 

po celý život (asi milión). 

• Výživu již plně zajišťuje pla-

centa, poskytuje plodu vzduch, 

ochranné látky a  funguje také 

jako čistička odpadu z  látkové 

výměny. 

• Dítě reaguje na vnější zvuky, dle 

toho se pohybuje a mění se mu 

srdeční pulz. Je také dokázáno, 

že dítě mění své pohyby na zá-

kladě různých druhů hudby.

• Celé tělo stále pokrývá lanugo, 

ale na hlavičce se začínají poma-

lu objevovat první jemné vlás-

ky (do porodu ještě povyrostou 

a  některá miminka se narodí 

s pořádnou kšticí). 

• Hlavička zabírá 1/3 velikos-

ti plodu, začínají růst neh-

ty, tvoří se podkožní tuk. Po-

vrch těla je kryt mázkem. 

Většina vnitřních orgánů už je 

vyvinutá a miminko hlavně roste.

Co vás čeká a nemine
Ve 20. týdnu je zpravidla prováděno 

komplexní ultrazvukové vyšetření – 

často na specializovaném pracovišti. 

Ultrazvukovým vyšetřením se kont-

roluje rychlost růstu, uložení placen-

ty, množství plodové vody, pohybo-

vá aktivita, vzhled hlavičky a mozku, 

obličeje, stav páteře a  hrudníku 

s  pulzujícím srdcem, bříška s  led-

vinami, žaludkem a  střevy, pánve 

s  močovým měchýřem a  genitálem, 

horních a  dolních končetin. V  pří-

padě jakýchkoli pochybností nebo 

při špatné přehlednosti je na místě 

provést superkonzilium – velmi po-

drobné ultrazvukové vyšetření na 

specializovaném pracovišti. V  tuto 

dobu je možné u rizikových pacien-

tek doporučit i speciální ultrazvuko-

vé vyšetření dětským kardiologem, 

zkušeným v  prenatální kardiologii. 

Toto vyšetření je vhodné pro ženy 

s  anamnézou srdeční vady, even-

tuelně podezřením na vadu plodu, 

s rodinnou či jinou zátěží. Provádí se 

jako vyšetření specializované a není 

doporučováno rutinně všem.

Velmi často je možno při tomto ul-

trazvuku již určit pohlaví dítěte – 

pokud tomu nebrání jeho postavení 

– nebo přesvědčení rodičů. (Je také 

možné, že uslyšíte odpověď, je to 

chlapec na 50%).

21. týden těhotenství
Užívejte si nejpohodovější části tě-

hotenství. Problémy se spaním v této 

době zpravidla ustupují, ranní nevol-

nost je také pryč, bříško ještě tolik 

nenarostlo - prožívejte své nejkrás-

nější chvíle naplno. Možná je vhod-

ný čas na nákupy - až bude bříško 

větší, už se vám tolik chtít nebude. 

Co se děje ve vašem těle?
Pozor na vysoký krevní tlak, anemii, 

těhotenskou cukrovku. Vše kontro-

luje váš lékař během pravidelných 

prohlídek, vy byste si měla hlídat 

- náhlé a úporné bolesti hlavy, oto-

ky kotníků, rukou nebo obličeje - 

mohou být příznaky preeklampsie. 

Nezapomínejte jíst těhotenské vita-

míny a  dodržovat pitný režim. Do-

statek tekutin během celé doby tě-

hotenství je velmi důležitý.

Co dělá miminko?
Miminko vás už slyší - můžete mu 

klidně zpívat, pouštět hudbu nebo 

číst. Zvykne si na váš hlas. 

• Oční víčka jsou již plně vyvinuta 

a zůstávají pevně uzavřena. 

• Díky tomu, že se vytváří "nosní 

kost" je nos miminka již mno-

hem více podobný normálnímu 

nosu. Nepřítomnost této kosti, 

nebo její nedostatečné vyvinutí, 

bývá jedním ze znaků nedosta-

tečného vývinu plodu - genetic-

kých poškození apod. - je dobře 

patrna na ultrazvuku.

• Pohyby miminka jsou stále čas-

tější a  zřetelnější. Ovládá již 

jemnou motoriku – cucá si palec, 

potahuje za pupečník, rukama 

i nohama dokáže ́ zabrat´ tak, že 

těhotná cítí až bolestivé nárazy 

na břišní stěnu.

26 Těhotenství 2017



INZERCE

Nezapomenutelné okamžiky zachycené do fotografi e...

Rodinný, těhotenský a novorozenecký fotograf. 

Nezapomenutelné okamžiky zachycené do fotografi e...

www.atelierbrouckov.cz
www.facebook.com/atelierbrouckov
tel: +420 736 522 722

JANA KROPÁČKOVÁ
Lidická 210

Jeneč - Praha západ

atelier brouckov.indd   1 20.11.2017   12:11:33

SLEVA 20%
na jednu službu při zadání kódu 

RADOST20
při objednávce služby

radost z porodu.indd   1 20.11.2017   15:40:05



Co vás čeká a nemine
V  těhotenské poradně je proveden 

odběr krve ze žíly na vyšetření krev-

ního obrazu. Nedostatek červených 

krvinek nebo železa vede ke zhorše-

nému zásobení plodu kyslíkem a živi-

nami a tudíž ke zpomalení růstu. Lé-

kař posoudí nutnost eventuální léčby.

22. týden těhotenství
Blížíte se k třetímu trimestru a najít 

pohodlnou polohu pro spánek pro 

vás bude čím dál obtížnější. Říkejte 

si ale, že ta trocha nepohodlí za to 

stojí, vždyť už brzy přivedete na svět 

nového človíčka.

Co se děje ve vašem těle?
Bříško už je velmi patrné - zřejmě 

začínáte mít problémy s  ohýbáním 

(raději si dřepněte), ale i s rovnová-

hou (změna těžiště). Pokud jste až 

do teď nepotřebovala těhotenské 

oblečení, už si je asi budete muset 

pořídit. Pokud je chladno, je rozhod-

ně lepší mít oblečených několik vol-

ných vrstev, než jednu příliš tlustou 

- brání víc v  pohybu, který je i  tak 

obtížný. Ležet a spát je lépe na boku 

– těžká děloha může totiž vleže na 

zádech stlačit žíly proti páteři tak, 

že by mohlo dojít k  mdlobě. Ome-

zuje také roztažitelnost močového 

měchýře – proto chodí těhotné ženy 

častěji močit.

V některých případech dochází díky 

hormonálním změnám k  častějšímu 

výtoku z vaginy - pokud není krvavý 

nebo nezapáchá, je vše v pořádku.

Co dělá miminko?
Proporce miminka jsou již jako těsně 

před narozením - poměr délky rukou 

a nohou vzhledem k  tělu je "v nor-

mě". Miminko je zatím hodně "hu-

bené" - pod kůží miminka se teprve 

začíná vytvářet první podkožní tuk 

a kůže je tak méně průhledná. 

• Vytvářejí se řasy a obočí. 

• Oči již jsou zformovány, jen du-

hovka zatím neobsahuje žádný 

pigment. 

• Díky narůstající svalové hmotě 

je plod stále aktivnější a  jeho 

pohyby jsou stále silnější. Plod 

se může začít pohybovat jako 

reakce na hlasitou hudbu nebo 

zvuk. Matka cítí pohyby děťátka 

již velmi výrazně. 

23. týden těhotenství
Pokud by vaše miminko přišlo v tuh-

le chvíli na svět, mělo by už šanci na 

přežití. Raději ho ale nechte ještě 

nějakou dobu v bříšku a užívejte si 

společné blízkosti.

Co se děje ve vašem těle?
Děloha je stále větší a tlačí na bráni-

ci. Tím se stlačují plíce a zhoršuje se 

dýchání. Je dobré se položit na bok, 

dýchat dlouze, pomalu a zhluboka. 

Také žaludek je tlačen nahoru, pro-

to jeho obsah může snáze pronikat 

do jícnu a dráždit sliznici. Projevem 

28 Těhotenství 2017



je pálení žáhy. Pomoci si můžete tro-

chou mléka, někomu zabírá jablko, 

nebo se poraďte v lékárně a kupte si 

antacid. 

Měla byste přibývat přibližně půl ki-

logramu za týden. Pokud vám někdo 

řekne, že máte malé bříško, nic si 

z  toho nedělejte. Velikost miminka 

nezávisí na velikosti bříška, takže je 

jistě vše v pořádku. Průměrný přírůs-

tek váhy ve 23. týdnu těhotenství je 

5 kilogramů, ale hranice se pohybuje 

od 1,5 do 8,5 kilogramů

Co dělá miminko?
Miminko už má dobře vyvinut sluch, 

takže slyší jak hlas maminky, tak 

tlukot jejího srdce, nebo dokonce 

kručení v břiše. Kromě těchto "vnitř-

ních" zvuků slyší i  hlasitější zvuky 

z venčí - můžete tedy miminku pou-

štět hudbu. 

• Plíce se nadále vyvíjejí a připra-

vují na dýchání (dochází k vývinu 

krevních vlásečnic a žil v plicích. 

• Miminku roste svalová hmota 

a celé sílí, přibírá tukovou vrstvu.

24. týden těhotenství
Vaše miminko už měří 20 cm a váží 

640g. Kope, cucá si paleček a poprvé 

otevírá oči a dívá se kolem sebe.

Co se děje ve vašem těle?
Dbejte dobře o  svou pokožku. Na 

namáhaných místech se mohou ob-

jevovat strie – na prsou, zadečku 

a pochopitelně na bříšku. Po koupeli 

si namažte příslušné partie tělovým 

mlékem (na břiše až do boku). Měla 

byste přibývat přibližně půl kilogra-

mu za týden. Průměrný přírůstek 

váhy ve 24. týdnu těhotenství je 5,5 

kilogramu, ale hranice se pohybuje 

od 2 do 9 kilogramů.

Co dělá miminko?
Vaše miminko už je silnější a obrat-

nější, není tak náchylné k  vnějším 

vlivům. Jeho kůže už není průsvitná 

díky uloženému tuku, ale je jí pod-

statně více, než by bylo potřeba na 

pokrytí těla miminka, takže je velmi 

zvrásněná. 

• Miminko má kolem sebe 450-

500ml plodové vody, a proto se 

může volně pohybovat. Spolu 

s  intenzivními pohyby miminka 

se mohou vyskytovat i problémy 

s tvrdnutím dělohy. Je to sice ob-

čas velmi nepříjemné, ale pokud 

se to nestává častěji než pětkrát 

až desetkrát denně, o nic nejde. 

I děložní svaly se musí procvičit 

a  připravit. Jde vlastně o  reak-

ce na podněty z vnitřku – jak se 

miminko dotýká děložní stěny 

(nebo do ní kope).

• Srdeční tep je pomalejší a již ho 

lze zaznamenat. 

• Všechny orgány kromě plic jsou 

plně vyvinuté, vyvíjí se buňky 

zodpovědné za vědomí a  také 

cyklus spánku a bdění. 

• Od minulého týdne přibralo mi-
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minko kolem deseti deka. Pro-

porce těla se vyrovnávají a tělíč-

ko vyplňuje stále více prostoru.

25. týden těhotenství
Bříško už se vám zvětšuje a musíte se 

smířit s tím, že budete muset trochu 

polevit. Přece jen jste více unavená 

a všechno už nezvládnete. 

Co se děje ve vašem těle?
Pohyby miminka byste měla cítit pra-

videlně a  zřetelně – někdy můžete 

cítit pravidelné – rytmické pohyby, 

když miminko začne škytat. I  když 

váš spánek zatím patří k těm příjem-

ným částem dne (rozhodně ve srov-

nání s prvním trimestrem a s tím, co 

vás čeká ve třetím trimestru), s blíží-

cím se porodem se mohou objevovat 

živé a  někdy i  velmi znepokojující 

sny. Vaše podvědomí se vám mož-

ná snaží dát něco najevo. V mnoha 

snech se objevují obrazy, za kterými 

se skrývá strach z porodu, z budou-

cího mateřství, ale i ze ztráty svobo-

dy. Navíc je dokázáno, že budoucí 

maminky si více svých snů pamatují. 

Tak se tím nenechejte zaskočit. V ně-

kterých případech se může objevit 

anemie (chudokrevnost), dbejte na 

dobrý přísun vitamínů a minerálů – 

a  na pestrou stravu obecně. Pozor 

na prázdné kalorie. 

Co dělá miminko?
Tělo miminka roste rychleji než hla-

va, takže se zmenšuje podíl velikost 

hlavy na celkové délce.

• Plíce se pravidelně pohybují 

(dělají dýchací pohyby) – i když 

zatím neobsahují žádný vzduch 

– cvičí se na plodové vodě.

• U chlapců postupně zvyšují počet 

buňky produkující testosteron.

• Nervové buňky v mozku mimin-

ka začínají zrát.

• Sluch dítěte je již plně funkční 

– často slyší dokonce více, než 

dospělí – slyší i  zvuky za naším 

slyšitelným rozhraním. Reagu-

je spíše na vysoké zvuky a tóny, 

než ty nízké. Dokonce i  po po-

rodu vnímá lépe vysoké zvuky – 

a jsou interpretovány jako zvuky 

radostné (je to jeden z důvodů, 

proč, když mluvíme na čerstvě 

narozené miminko, posadíme 

svůj hlas zpravidla o něco výše).

• Také zrakové nervy začínají pra-

covat – dítě vnímá světlo přichá-

zející přes břišní stěnu. Pokusy 

ukázaly, že pokud se na bříško 

maminky posvítí světlem, mi-

minko za ním otočí hlavu.

26. týden těhotenství
Vaše miminko v téhle chvíli váží ko-

lem 750 gramů a  měří přibližně 35 

centimetrů. Už má zřejmě delší vlás-

ky, řasy i obočí. Prostě, je to už malý 

človíček.

Co se děje ve vašem těle?
Začínají se objevovat potíže spoje-

né se zvětšující se dělohou. Budoucí 

maminky si často stěžují na pálení 

žáhy a  další zažívací potíže. Díky 

hormonům a  sníženému pohybu se 

může vyskytovat zácpa. Pokud jste 

zatím trpěla nízkým tlakem, začíná 

se touto dobou váš krevní tlak vracet 

k  normálu. Pokud dojde k  nárůstu 

krevního tlaku nad normální hranici 

(a  případně pokud se objeví i  dal-

ší příznaky, jako jsou bolesti hlavy, 

otoky a rozostřené vidění), může se 

jednat o příznaky tzv. preeklampsie. 

V takovém případě ihned informujte 

svého lékaře – v případě, že se pre-

eklapmsie vyvine do eklampsie, jde 

o stav ohrožující život dítěte a mat-

ky (nicméně poměrně vzácný). 

Průměrný přírůstek váhy maminky je 

v této chvíli 6,5 kilogramů, ale může 

se pohybovat od 3 do 10,5 kilo.

Co dělá miminko?
Mozek miminka se i  nadále vyvíjí. 

Vytváří se nervové dráhy pro slucho-

vé vjemy a také lze v mozku zachytit 

reakce na případný dotek.

• V  plicích se vytvářejí alveoly 

a  také rostou průdušky, i  když 

budou muset ještě dozrát. Dítě 

i  nadále získává kyslík stejně 

jako živiny - pomocí placenty, 

ale stále provádí dýchací pohyby 

a nacvičuje tak dýchání.

• Dítě již má přibližně takové 

proporce (poměr délky rukou, 

nohou, trupu a hlavy), jako no-

vorozenec. Kůže již není prů-

hledná, ale má načervenalý ná-

dech. Fungují mazové a  potní 

žlázy. Miminko je velmi hubené 

– nemá vytvořenou žádnou záso-

bu podkožního tuku - tukové zá-

soby si bude muset ještě vytvořit. 

Na pažích a nohou je již normální 

množství svalové hmoty.

27. týden těhotenství
Vše miminko už váží kolem jednoho 

kilogramu a měří kolem 36 cm. V ná-

sledujících týdnech se bude obojí ra-

pidně zvyšovat. 

Co se děje ve vašem těle?
Změny vaší postavy začínají být stále 

výraznější a  nárůst hmotnosti rych-

lejší. Pokud jste zatím příliš nepři-

bírala, teď se to může změnit. Díky 

nárůstu váhy a  změnám těžiště se 

mohou objevit i další problémy spo-

jené s  vyšším stupněm těhotenství, 

jako jsou křečové žíly, hemeroidy 

nebo křeče v nohou. Pohyby mimin-

ka byste měla cítit pravidelně – po-

kud miminko necítíte delší dobu, 

nebo se pohybuje jen velmi málo, 

navštivte svého lékaře.

Průměrný přírůstek váhy maminky je 

7 kilogramů, ale může se pohybovat 

od 3,5 do 11,5 kilo.

Co dělá miminko?
Mozkové buňky vašeho miminka 

i  nadále zrají. Podle některých ex-

perimentů je dítě již v tomto stádiu 

vývoje schopné učit se a pamatovat 

si. Oči se zavírají a otvírají. 

• Dítě si začíná vyvíjet vlastní den-
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ní rytmus – začíná pravidelně 

spát a probouzet se. Bohužel to 

vypadá, že většina miminek spí 

v  době, kdy jste vzhůru, zatím 

co když jdete spát, probouzí se 

a začíná být aktivní. Možná vám 

ale jen dává najevo, že jste si leh-

la špatně. Mnoho miminek si už 

v bříšku cumlá paleček a saje.

• Zvyšuje se počet plicních sklípků 

– vzdušných vaků. Jejich růst se 

bude zvyšovat až přibližně do 

8 let. Také se rozmnožují cév-

ky v  plicích. I  když plíce nejsou 

ještě plně vyvinuty, pokud by 

se miminko narodilo, byly by již 

schopny (za určité podpory ven-

tilátoru) zásobit tělo kyslíkem.

Co vás čeká a nemine?
V  tomto období zřejmě absolvujete 

O-GTT test (orální glukózotoleranční 

test), který může odhalit skryté one-

mocnění cukrovkou nebo poruchu 

metabolizmu glukózy v  graviditě 

(těhotenský diabetes). Toto vyšetře-

ní spočívá ve vypití sladkého roztoku 

glukózy nalačno a  vyšetření hladiny 

cukru v  krvi nalačno a  dále v  první 

a ve druhé hodině po vypití roztoku. 

28. týden těhotenství
Pro mnoho žen je tenhle týden ra-

dostný. Přece jen mohou zahodit 

určité obavy, 28. týden se považuje 

za jistou hranici – pokud se miminko 

v téhle chvíli narodí, má velkou šanci 
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na přežití bez jakéhokoliv postižení.

Co se děje ve vašem těle?
Vstupujete do třetího trimestru. To 

s sebou přináší určité nevýhody. Zvý-

šení váhy s  sebou může přinášet již 

zmíněné křeče v  nohách, problémy 

s hemeroidy či křečovými žilami. Zů-

stávají i  zažívací problémy, jako pá-

lení žáhy, zácpa, atd. Kromě těchto 

problémů můžete mít problémy se 

spánkem – bohužel to bude jen horší.

Díky nárůstu váhy se mohou objevit 

na bříšku, zadečku (ale i prsou) strie 

– pečujte o namáhanou pokožku. 

Již touto dobou se mohou objevit 

nepravidelné a nebolestivé kontrak-

ce. Zpravidla je budete lépe snášet 

v sedě, než za chůze. Mohou se pro-

jevit i  jako ztvrdnutí břicha. Pokud 

nejsou příliš časté (častěji než 5-10 

za den), nejedná se o žádný problém 

– pokud ale máte pochybnosti, po-

raďte se s lékařem.

Až do teď jste do těhotenské po-

radny chodila jednou za měsíc. Nyní 

pravděpodobně začnete chodit čas-

těji - každých 14 dní.

Co dělá miminko?
Miminko reaguje na podněty zven-

čí. Otevírá a  zavírá oči, otáčí hlavu 

za zdrojem světla, pokud se v okolí 

ozve veliká rána, může sebou "škub-

nout" (sluch už je dobře vyvinut). 

Miminko má velké množství chuťo-

vých buněk – dokonce víc, než bude 

mít po porodu – takže velmi inten-

zivně vnímá chuť. Také dokáže cítit 

bolest a  reaguje podobně jako do-

nošené dítě.

• Miminko začíná řídit teplotu 

svého těla – i  když tato schop-

nost nebude dokonalá ještě ani 

po porodu. 

• I  nadále se intenzivně pohybu-

je – pokud jeho pohyby necítíte, 

obraťte se na lékaře.

29. týden těhotenství
Připadáte si zřejmě trošku jako cho-

dící koule a  začínáte mít problémy 

s  chůzí. Brzy se unavíte a  tělo jako 

by potřebovalo jednou tolik spánku. 

Řiďte se tím, co po vás žádá. Možná 

byste měla pomalu začít shánět věci 

na miminko, prát a  žehlit. Později 

to bude ještě horší a připravit vše je 

potřeba.

Co se děje ve vašem těle?
Možná vaše miminko začne pomalu 

sestupovat dolů, což by pro vás zna-

menalo přece jen zmírnění obtíží. 

Dítě, které doteď tlačilo na bránici je 

níže a  vám se tak lépe dýchá. Také 

tlak na žaludek se zmenšil a mizí pá-

lení žáhy a podobné problémy. Ne-

výhodou je, že dítě naopak začíná 

tlačit na močový měchýř a  vrací se 

tak problémy s častým močením, tak 

známé z prvního trimestru.

Co dělá miminko?
Mozek miminka roste a  prodělává 

závažné změny. Povrch získává cha-

rakteristický zvrásněný tvar, aby se 
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do hlavičky poskládal. Hlavička se 

zároveň prodlužuje, zvětšuje se tak 

prostor pro mozek. Mozek dítěte je 

již také schopný kontrolovat teplotu.

• U  chlapců se přesunují varlata 

z  blízkosti ledvin – kde zatím 

byly - do třísel, aby se připra-

vily na sestoupení do šourku. 

U děvčat je zatím výrazně vidět 

klitoris, protože jej ještě nepře-

kryly stydké pysky (to se děje až 

v posledních týdnech před poro-

dem).

• Miminko s  vámi komunikuje – 

kope a vrtí se. Pokud se posadíte 

tak, že je to nepohodlné, roz-

hodně vám to dá najevo.

• Plíce jsou lépe vyvinuté, nema-

jí však vyvinutý tzv. surfaktant, 

který je důležitý pro jejich úpl-

nou funkci. Pokud se tedy dítě 

narodí předčasně v  těchto týd-

nech, bude mít pravděpodobně 

dýchací potíže a budou mu po-

dávány léky k  podpoře tvorby 

této látky. 

30. týden těhotenství
Vaše miminko už rozezná váš hlas 

mezi jinými. Vytváří se mezi vámi ci-

tové pouto a právě v  téhle době je 

důležité si s ním povídat, zpívat mu, 

nebo mu třeba číst pohádku.

Co se děje ve vašem těle?
Pokud miminko ještě nezačalo kle-

sat níže do pánve (u  dalších těho-

tenství je to spíše později), stále větší 

děloha tlačí na vaši bránici, a vám se 

může hůře dýchat. I když si budete 

připadat jako lokomotiva, která supí 

do kopce, a budete mít pocit nedo-

statku vzduchu, dítěti to neubližuje.

Zvyšující se váha, zhoršující se dýchá-

ní a chůze vás může svádět k tomu, 

abyste jen seděla. Nepodléhejte ta-

kovýmto pocitům – pohyb je v  tě-

hotenství velmi důležitý. Podporuje 

pohyb střev, která jsou "líná" díky 

působení hormonů a  zabráníte tak 

zácpě (nebo ji alespoň zmírníte).

Co dělá miminko?
Váha miminka se pohybuje kolem 

1400 gramů, takže pokud by se na-

rodilo, má již relativně vysoké šan-

ce na přežití. V  příštích týdnech už 

tolik neporoste a bude spíše nabírat 

na váze a vytvářet si tukovou vrstvu 

v podkoží – ta umožní miminku po 

narození lépe udržovat teplo (re-

gulace tepla u novorozenců je jinak 

velmi nedokonalá). Díky vytvářené 

vrstvě podkoží bude také miminko 

méně svraštělé.

• Miminko používá svoje smysly – 

zrak, sluch, hmat a chuť. Dokáže 

již rozeznat hlas své maminky 

mezi ostatními zvuky. 

• Dochází k  obrovskému rozvoji 

mozku. Nervový systém je již na-

tolik vyvinut, že může kontrolo-

vat některé funkce těla. Oční víč-

ka se mohou otevírat a zavírat. 

• Jakkoliv je dýchací systém nedo-

konale vyvinut, již dospěl do stá-

dia, kdy může dítě začít dýchat. 

31. týden těhotenství
Miminko už přes břišní stěnu vidí 

světlo a dokáže dokonce mrkat. Má 

už svůj pravidelný rytmus, kdy spí 

a kdy bdí.

Co se děje ve vašem těle?
Někdy můžete na prsou objevit ka-

pičky husté nažloutlé tekutiny. Jde 

o první mléko, které bude v prvních 

dnech sloužit miminku jako potrava. 

Pokud je ho příliš, použijte vložky 

do podprsenky, abyste si neušpinila 

oblečení. Kolostrum není vhodné vy-

mačkávat – stačí otřít zaschlé mléko 

vlhkou žínkou. Pokud víte, do které 

porodnice pojedete, zjistěte si, kdy 

tam jsou otevřené dny (pokud jsou), 

případně kdy pořádají semináře pro 

budoucí rodiče – ve většině porod-

nic něco takového připravují. Touto 

dobou byste měla absolvovat třetí 

ultrazvuk. Průměrný přírůstek váhy 

je 9 kilogramů, ale může se pohy-

bovat od 5 do 14,5 kilo. Stále ještě 

byste měla přibírat kolem půl kila za 

týden. 

Co dělá miminko?
Váha miminka se pohybuje kolem 

1500 gramů a velikost se již příliš ne-

mění (i když ještě pár centimetrů do 

porodu stihne.). 

• V této době byste měla cítit pra-

videlné pohyby. Pokud se fre-

kvence pohybů výrazně sníží, 

může to být známka toho, že se 

děje něco špatného. Zkuste po-

hyby počítat. Pokud je jich méně 

než 10 za dvě hodiny, a tato situ-

ace trvá déle než 24 hodin, radě-

ji zavolejte lékaři.

Co vás čeká a nemine 
Čeká vás poslední z  ultrazvukových 

vyšetření, která se při normálním 

průběhu těhotenství dělají. Kontro-

luje se:

• růst plodu (ale stanovení ter-

mínu porodu je v  této fázi vel-

mi nepřesné, možná chyba až 3 

týdny) 

• jeho uložení (většina plodů je 

již hlavičkou dolů, ale obrat do 

této polohy je stále možný) 

• poloha placenty (kdyby byla 

v  porodních cestách, bylo by 

nutno provést císařský řez, mož-

né krvácení při porodu ohrožuje 

jak dítě, tak matku) 

• množství plodové vody (málo – 

možnost strádání plodu, mnoho 

– možnost vývojových vad 

• celkový vzhled hlavičky, hrudní-

ku, bříška a končetin, je možno 

určit pohlaví 

Plod je již tak vyvinut, že je možné 

jej v případě nutnosti léčit i v děloze 

např.: provést transfuzi krve plodu, 

dodávat plodovou vodu, léky do pu-

pečníku… Jsou to však vysoce speci-

alizované a  rizikové výkony, prová-

děné jen na špičkových pracovištích.
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32. týden těhotenství 
Během dne můžete už pocítit první 

kontrakce. Nebojte se, ještě to ne-

znamená nástup porodu, v  tomhle 

období je to naprosto normální.

Co se děje ve vašem těle?
Pomalu začíná být vhodná doba po-

řídit si podprsenku na kojení. Pak se 

vám nestane, že ji nebudete moci na 

poslední chvíli sehnat (tedy žádnou, 

která by se vám líbila). Košíček by 

měl být volný – po porodu se vám 

prsa ještě nalijí mlékem. Pokud máte 

problémy se spaním, klidně si udělej-

te pohodlíčko a obložte se polštáři. 

Průměrný přírůstek váhy něco přes 

9 kilogramů, ale může se pohybovat 

od 5,5 do 15 kilo.

Co dělá miminko?
Váha miminka je kolem 1700 gramů 

a jeho velikost kolem 42 centimetrů 

(od hlavy po paty, od hlavy po zade-

ček je to asi 29 centimetrů). 

• Lanugo se začíná ztrácet a poz-

ději mohou zůstat jen jeho zbyt-

ky na ramenou a krku. Naopak 

vlásky, obočí a  řasy už jsou vy-

tvořeny.

• I když má miminko kolem sebe 

dost plodové vody, s tím jak ros-

te, má stále méně místa k pohy-

bu. Není divu, že se snaží ales-

poň trochu protáhnout a  kope 

do vás, co se dá.

• Většina plodů se v této době otá-

čí hlavičkou dolů (zvlášť u prvo-

rodiček – u  dalších těhotenství 

je to o něco později) – znamená 

to, také, že se zvyšuje kopání do 

bránice (až vám to občas "vyrazí 

dech"). Pokud již miminko za-

číná klesat do pánve, zvyšuje se 

tlak hlavičky na močový měchýř, 

což zapříčiňuje časté močení.

• Miminko je schopno reagovat 

na světlo, zvuky (drnčení budí-

ku, hudbu, hlasy lidí), má chuť 

(reaguje například na zvýšení 

hladiny cukru v  plodové vodě). 

Vyplatí se s  dítkem již komuni-

kovat, mluvit s  ním, zpívat mu. 

Zvyká si na váš hlas a  poskytu-

jete mu podněty pro rychlejší 

rozvoj činnosti mozku. Nesmíte 

opomíjet ani hlazení. Stěna bři-

cha, děloha a plodová voda, tvo-

ří sice izolační vrstvu, ale přesto 

je plod schopen na tyto podněty 

reagovat.

Co vás čeká a nemine
Konec 32. týdne gravidity je nejdříve 

možným termínem nástupu na ma-

teřskou dovolenou (nejpozději musí-

te nastoupit 6 týdnů před termínem 

porodu počítaným podle posledních 

měsíčků). V poradně se klade důraz 

na měření krevního tlaku, kontrolu 

moče a  sledování otoků. Samozřej-

mě je sledována aktivita dělohy (po-

čet a  intenzita stahů) a  stav porod-

ních cest.
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33. týden těhotenství
Váha miminka je necelé dva kilogra-

my a  jeho velikost kolem 43 centi-

metrů. S  tím jak roste, má v  bříšku 

stále méně místa, což znamená, že 

se každou chvíli vaše bříško někde 

„vyboulí.“

Co se děje ve vašem těle?
Většina miminek je v  tomto týdnu 

otočena hlavičkou dolů. Znamená to 

větší tlak na močový měchýř a paty 

dítěte zaražené málem ve vašich pli-

cích. Pokud tomu tak u vás není – ne-

panikařte. Ještě stále to neznamená, 

že se nestihne otočit. 

Některé maminky mají v  této době 

problémy s  otoky. Zvláště otékají 

nohy (chodidla a  kotníky) – které 

musí nést všechna ta kila navíc. Po-

kud vám poslední trimestr vyjde na-

víc na léto – je to o to horší. Pokud 

se otok objeví i v obličeji, nebo vám 

otékají ruce, může jít o  příznaky 

preeklampsie, která je velmi nebez-

pečná – zavolejte proto raději svému 

lékaři. Mnoho nastávajících matek 

špatně snáší teplo, pociťuje inten-

zivní pálení žáhy, bolesti zad v kříži, 

´těžké nohy´.

Nedoporučuje se zbytečně cestovat. 

Otřesy a vibrace mohou děložní sval 

dráždit a provokovat předčasný po-

rod. Pokud nemáte nepříjemné poci-

ty, nebo vám nehrozí předčasný po-

rod, nemusíte se bát ani pohlavního 

styku. Svoji aktivitu zaměřte postup-

ně na přípravu domova, dokupte 

potřebné věci.

Průměrný přírůstek váhy je téměř 10 

kilogramů, ale může se pohybovat 

od 6 do 15,5 kilo.

Co dělá miminko?
Pravidelně se pohybuje, takže pokud 

cítíte méně než 10 pohybů za 2 ho-

diny, zbystřete pozornost a začněte 

počítat – mohlo by to být známkou 

nějakého problému

• Na hlavičce miminka už mohou 

být docela husté vlásky. 

• Objevují se pravidelné dýchací 

pohyby. Plíce ještě nejsou plně 

vyvinuty. Kosti jsou plně vyvinu-

ty, i když jsou ještě měkké. 

• Miminko dokáže uvnitř dělo-

hy cítit, slyšet a  vidět poměrně 

hodně. Může již mít vytvořený 

určitý denní rytmus, který zahr-

nuje hodně spánku (i když se to 

nezdá, protože máte pocit, že 

do vás akorát kope). Dokonce 

bychom u něj mohli rozlišit REM 

fázi spánku (rychlé pohyby očí).

• Rychlost tepu jeho srdce se ustalu-

je na 120 – 160 úderech v minutě. 

34. týden těhotenství
V této chvíli zřejmě právě nastupu-

jete na mateřskou dovolenou. Však 

už je to také zapotřebí. Každý pohyb 

vám dělá problém a každodenní ces-

ta do práce není žádným potěšením.

Co se děje ve vašem těle?
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Vaše tělo vymění každé tři hodi-

ny plodovou vodu. Můžete čas od 

času cítit nepravé kontrakce. Je to 

naprosto normální a  maminka je 

může cítit již přibližně od poloviny 

těhotenství. S  blížícím se porodem 

budou pravděpodobně o  něco sil-

nější a častější. V případě, že je jich 

více než 4 za hodinu, obraťte se ra-

ději na svého lékaře – může se jed-

nat o známky předčasného porodu. 

Zvyšuje se únava. Na celém těle se 

projevuje nedostatek spánku. Také 

psychika hraje svoji roli – obavy z po-

rodu a z nastávající role matky vám 

mohou dát pořádně do těla. Nestyď-

te se natáhnout po obědě (nemusíte 

spát – ale zavřete oči) a nespoléhejte 

se na kafe. Kofein dítěti může uško-

dit a navíc zvyšuje zadržování vody 

v těle.

Průměrný přírůstek váhy je něco 

přes 10 kilogramů, ale může se po-

hybovat od 6,5 do 16 kilo.

Co dělá miminko?
Kůže miminka je silnější – ukládá se 

pod ní více podkožního tuku, který 

bude miminku po narození sloužit 

jako zásoba energie a izolační vrstva.

• Zvyšuje se množství protilátek 

v těle miminka. Plod si začíná vy-

tvářet zásoby minerálů – železa, 

vápníku a fosforu. Pokud nepři-

jímá maminka dostatek vápníku 

ve své stravě, vezme si ji její dítě 

z maminčiných zásob v kostech. 

• Během dne miminko spolyká 

a  vyloučí přibližně 4,5litru plo-

dové vody. 

• Plíce miminka jsou již v podstatě 

dokončeny a v případě předčas-

ného porodu je velká pravdě-

podobnost přežití bez dalších 

následků.

Co vás čeká a nemine
Maminku je třeba stále ještě sledo-

vat, kontrolovat krevní tlak, moč 

a stav otoků. V případě, že ultrazvuk 

není zcela normální, provádí se kon-

trolní vyšetření, zjišťuje se množství 

plodové vody a krve protékající pu-

pečníkem. Cíl je jednoznačný: zajistit 

co nejlepší vstup do života vašemu 

potomkovi.

35. týden těhotenství 
Velikost miminka se pohybuje ko-

lem 43 - 45cm. Váha je kolem 2200 

- 2700g. Nezapomeňte, že v  tomto 

stupni těhotenství již má vliv to, jak 

velcí jsou rodiče, takže pokud máte 

větší nebo menší dítě, nic si z  toho 

nedělejte. 

Co se děje ve vašem těle?
Zřejmě se vám vyklenuje pupík.  Vět-

šinu maminek trápí stále častější mo-

čení – rozhodně ale nesmíte přestat 

pít – miminko tekutiny potřebuje, 

jen nepijte kávu nebo čaj, které čas-

to nutí k  častějšímu močení.  Stále 

častější jsou problémy s dýcháním – 
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plíce mají méně prostoru, který za-

bírá miminko. Prvorodičky to mývají 

v této době již o něco snazší, proto-

že je velmi pravděpodobné, že jejich 

miminko již začalo sestupovat. 

Nebezpečí preeklampsie (otoky, 

bílkovina v  moči, zvýšení krevního 

tlaku) je stále aktuální. Otoky no-

hou a rukou se již často objevují, ale 

nemusí být příznakem gestozy. Po-

soudit to ale musí lékař. V této fázi 

těhotenství se můžete setkat s  tím, 

že lékař zjistí, že plod pravidelně 

nepřibývá na váze a  velikosti. Poté 

následují častější kontroly, a  pokud 

se zjistí, že placenta již téměř nefun-

guje, je v zájmu plodu nutné těho-

tenství ukončit.

Průměrný přírůstek váhy je 10,5 kilo-

gramů, ale může se pohybovat od 7 

do 16,5 kilo. Některé maminky pře-

stávají touto dobou nabírat na váze.

Co dělá miminko?
Pokožka vašeho dítěte již není tak 

průsvitná a  to hlavně díky nárůstu 

tuku, mění barvu na růžovou a  už 

jsou méně viditelné cévy. Oči se pra-

videlně otevírají a  zavírají, dítě je 

schopné vnímat světlo a  tmu přes 

břišní stěnu. Končetiny jsou již plně 

vyvinuté včetně nervových zakonče-

ní, vaše dítě má tedy koordinované 

pohyby. Ochlupení přetrvává na zá-

dech, nehty začínají dorůstat ke špič-

kám prstů, chrupavky nosu a uší jsou 

měkké, poddajné.

• Prakticky všechny vnitřní orgány 

jsou vyvinuté, kromě plic, které 

ještě potřebují čas. Játra už mo-

hou vytvářet první odpadní lát-

ky, ledviny jsou již plně vyvinuty. 

•  Nervová soustava včetně mozku 

jsou již plně výkonné, pokud by 

se ale nyní dítě narodilo, nebu-

de mít pravděpodobně sací re-

flexy či koordinaci. 

• Plodová voda již neprosakuje do 

plodu, o výživu se plně stará pla-

centa, která je zcela vyvinutá. 

• Správná poloha miminka je hla-

vičkou dolů, ta je také nejčastěj-

ší. Pokud dítě leží obráceně (ve 

výjimečných případech) porod 

obvykle probíhá císařským ře-

zem.

36. týden těhotenství
Vaše miminko teď začíná rychle na-

bírat, aby bylo do porodu pěkně 

obalené tukem. Prozatím bylo vel-

ké cca 46cm a  vážilo kolem 2800g. 

Teď každý týden přibere dalších 250 

- 350 gramů.

Co se děje ve vašem těle?
V této době dosahuje děloha nejvý-

še za celé těhotenství a  je přibližně 

patnáctkrát větší, než před otěhot-

něním - posledních několik dní se 

vám zřejmě hůře dýchalo a  mohla 

jste mít i problémy se snědením vět-

šího množství jídla. Většinou začíná 

v  této době miminko sestupovat 

dolů do pánve, čímž se problémy 

s dýcháním a pálením žáhy zmenší. 

Na druhou stranu to znamená vět-

ší tlak hlavičky na močový měchýř 

a  tedy i  problémy s  chůzí a  velmi 

časté močení. Zvlášť pokud se řídíte 

radami ohledně otoků - mezi které 

patří i dostatečné množství tekutin.

Zhoršuje se i  stav křečových žil. Tě-

lesnou aktivitu to značně omezuje, 

ale na přiměřenou tělesnou zátěž 

bychom měli myslet stále.

Průměrný přírůstek váhy je 11 kilo-

gramů, ale může se pohybovat od 

7,5 do 17,5 kilo.

Co dělá miminko?
Dítě již vypadá tak, jako před naro-

zením – má plné tvářičky a v podkoží 

je již uloženo určité množství tuku. 

I když kosti jsou již pevné a dobře vy-

tvořené, lebeční švy nejsou spojeny 

- a ani do porodu nesrostou, aby dítě 

mohlo projít porodním kanálem.

• Nehty na nohou dosahují ke 

koncům prstů. 

• Pupeční šňůra je dlouhá přibliž-

ně půl metru.

• Lanugo z těla miminka už téměř 

zmizelo a také mázek, který jej 

poslední měsíce pokrýval a  je 

v  podstatě pryč. Jen na někte-

rých částech těla mohou být 

ještě malé zbytky. Pokud pře-

mýšlíte, kam se poděl, dítě jej 

spolklo a uložil se do střev, kde 

bude vyloučen jako první stolice 

- smolka.

Co vás čeká a nemine
Nastávající maminky bývají někdy 

odesílány ke kardiotokografickému 

vyšetření, což je vyšetření s grafickým 

záznamem tepové frekvence plodu 

a  stahů dělohy. Vyšetření vám pro-

vedou v  ústavu, kde chcete porodit.  
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Opakuje se za týden až 10 dní, do 

té doby, než nastoupí stahy nebo 

odteče plodová voda. Pokud máte 

normální těhotenství, dostačuje 

první kardiotokografické vyšetření 

provést před termínem. Při těchto 

návštěvách je možné připravit ´papí-

rové formality´. K porodu pak nejde 

nastávající matka do prostředí na-

prosto neznámého a  cizího, potká-

vá personál, se kterým se již dříve 

setkala.

V  tomto týdnu také zřejmě lékař 

provede kultivační (bakteriologické) 

vyšetření pochvy k vyloučení přítom-

nosti streptokoka skupiny B. Pokud 

se zjistí, že maminka streptokoka 

má, dostane na začátku porodu či 

při odtoku plodové vody antibioti-

ka k  zabránění možné těžké novo-

rozenecké infekce. V  tomto týdnu 

těhotenství ambulantní gynekolog 

předává maminku k další prenatální 

péči do příslušné porodnice dle vý-

běru matky. 

37. týden těhotenství 
Na začátku desátého - posledního 

- lunárního týdne měří plod asi 47 

cm a  váží kolem 3000 g. Už jej lze 

považovat za zralý. Kdyby se teď mi-

minko narodilo, dokázalo by celkem 

bez problémů přežít díky nemocnič-

ní péči.

Co se děje ve vašem těle?
Děloha může začít dělat nepravi-

delné slabé kontrakce - tzv. Brax-

ton-Hicksovy kontrakce. Mohou být 

občas tak silné, že maminka raději 

jede do porodnice - aby se vrátila 

zase domů. Na druhou stranu je lépe 

jet dvakrát zbytečně, než nedorazit, 

kdyby se opravdu něco dělo.

Asi se budete cítit již velmi neohra-

baná. Naštěstí už v  této chvílí už 

nebudete tolik přibírat. Průměrný 

přírůstek váhy je 11,5 kilogramů, ale 

může se pohybovat od 8 do 18 kilo.

Co dělá miminko?
Nehty miminka jsou již dorostlé ke 

špičkám prstů (to patří k  jednomu 

z  ukazatelů dostatečného vyvinutí 

miminka). Dále je vyvinuté obočí, 

fungují mazové žlázky (některá mi-
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minka se rodí s krupičkou na nosíku) 

a na povrchu tělíčka je hojně mázku. 

Ten chrání miminko před plodovou 

vodou. Kdyby se narodilo nyní, bylo 

by pokryto mázkem celé. S blížícím 

se datem porodu se vytrácí i mázek 

a přenášená miminka jej nemají té-

měř žádný.

• Lanugo (drobné jemné ochlu-

pení, vyskytuje se přibližně od 

26.týdne) se začíná z  těla po-

stupně vytrácet. Zůstává jen na 

lopatkách, popřípadě na rame-

nou nebo horní části paží. Ně-

která miminka již mají pořádně 

dlouhé vlásky - až kolem 2-4 cm. 

• Během tohoto týdne začíná mi-

minko i u maminek, které měly 

stále bříško nahoře, většinou se-

stupovat hlouběji do pánve. 

• Během tohoto týdne se také mi-

minku zpevní chrupavky, čímž se 

ouška mírně odchlípí od hlavičky.

• Pokud je plod chlapeček, měl 

by v této době mít již sestouplá 

varlata v  šourku, děvčátka mají 

uzavřenou štěrbinu stydkou. 

• Miminko už umí vše, co bude 

pro začátek na světě potřebo-

vat, i  když většina toho spadá 

spíše do oblasti reflexů. Umí kři-

čet, dýchat, kašlat, škytat, sát, 

udržovat tělesnou teplotu. Fun-

gují také jeho smysly - reaguje 

na světlo, zvuk, otřesy, chlad či 

teplo a má vyvinutou chuť. Vel-

mi rychle pozná, co je pro něj 

výhodné a  to preferuje. Nepří-

jemné věci nedělá.

38. týden těhotenství
Po dokončení 38. týdne je mimin-

ko považováno za zralé, a  pokud 

by se nyní narodilo, narodilo by se 

tzv. v  termínu. To znamená, že se 

jeho váha se už pohybuje kolem 

hodnoty, kterou může vážit při 

porodu - většinou kolem 3200g. 

Během následujících dní přibývá 

přibližně 28gramů denně. Velikost 

miminka se pak pohybuje kolem 

46-48 cm.

Co se děje ve vašem těle?
Průměrný přírůstek váhy maminky je 

necelých 12 kilogramů, ale může se 

pohybovat od 8 do 18,5 kilo. Touto 

dobou už většinou tolik nepřibíráte. 

Některé kilogramy vám na těle mož-

ná zůstanou jako zásoba pro tvorbu 

mléka - jiné necháte v  porodnici. 

Čím dál častěji a intenzivněji jsou po-

ciťovány děložní stahy, tzv. poslíčci. 

Nevedou k porodu, protože nemají 

efekt na porodních cestách. Mnohdy 

jsou tak intenzivní a časté, že vedou 

k  příchodu nastávající maminky do 

porodnice. Není se za co stydět. Ani 

lékař na první pohled nepozná, zda 

jde o začátek porodu nebo poslíčky. 

To ukáže až čas, další vývoj kontrak-

cí děložních a nálezu na porodních 

cestách.

Co dělá miminko?
Co se týče stupně vývoje, platí samo-

zřejmě totéž, co pro miminko ve 37. 

týdnu těhotenství. 

• Nehty jsou již dorostlé ke špič-

kám prstů, je vyvinuté obočí, 

fungují mazové žlázky a na po-

vrchu tělíčka je hojně mázku. 

Kdyby se narodilo nyní, bylo by 

pokryto mázkem celé. S blížícím 

se datem porodu se vytrácí i má-

zek a přenášená miminka jej ne-

mají téměř žádný. 

• Lanugo už v  podstatě vymizelo 

a  může zůstávat jen na lopat-

kách, popřípadě na ramenou 

nebo horní části paží. Některá 

miminka již mají pořádně dlou-

hé vlásky - až kolem 2-4 cm.

• Pokud je plod chlapeček, měl by 

v této době mít již sestouplá var-

lata v šourku. U plodů ženského 

pohlaví zůstávají ovaria zadrže-

na vysoko v dutině břišní až do 

porodu.

• Miminko už umí vše, co bude 

pro začátek na světe potřebo-

vat, i když u většiny jde spíše 

o  reflexy novorozence. Umí 

křičet, dýchat, kašlat, škytat, 

sát, udržovat tělesnou tep-

lotu. Fungují také jeho smy-

sly - reaguje na světlo, zvuk, 

otřesy, chlad či teplo a má vy-

vinutou chuť. 

• Všechny vnitřní orgány jsou již 

plně vyvinuty a  během posled-

ních týdnů těhotenství si vy-

zkoušely (a  ještě chvíli vyzkou-

šejí) svoji funkčnost. Miminko 

polyká plodovou vodu, která 

obsahuje části mázku a  lanuga. 

Tyto látky jsou postupně ukládá-

ny ve střevech a budou v prvních 

dnech po porodu vyloučeny jako 

první stolice – smolka.

Co vás čeká a nemine
90% žen porodí ve vypočítaném 

termínu porodu v době 14 dní před 

ním nebo po něm. Je dobré v klidu 

a předstihu nachystat vše potřebné: 

· občanský průkaz 

· průkazku zdravotní pojišťovny 

· těhotenskou průkazku 

· oddací list nebo doklad o rozvodu 

· jiné nutné doklady: v  případě, že 

matka je neprovdaná, prohlášení 

otce o  souhlasu se zápisem do ma-

triky (dítě dostává příjmení otce). 

Není-li tento doklad, je automaticky 

zapsáno jméno matky. 

· domluvit se na jméně potomka 

· sbalit si věci osobní potřeby 

Z  předchozích návštěv porodnice 

v době předporodního sledování jis-

tě už víte, jak dlouho budete po po-

rodu v nemocnici, jak jsou organizo-

vány návštěvy rodinných příslušníků 

a známých, kolik lůžek je na pokoji, 

zda budete společně se svým dítě-

tem. Je dobré v klidu rozvážit, kte-

rému dětskému lékaři svěříte péči 

o svého potomka.
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Čistě přírodní přípravky 
na podporu kojení a BIO kosmetika.

Těhotenství a po porodu 
prevence a ošetření 

těhotenských strií, hemoroidů 
a hojení hráze

Kojení
kapsle a kapky na zvýšení 
tvorby mateřského mléka, 

ošetření bradavek

Miminko
hygiena zadečku a tělíčka

Všechny výrobky mají mezinárodní certifikáty na to že obsahují  BIO suroviny, jsou přátelské k životnímu prostředí, plně recyklovatelné a nejsou testovány na zvířatech. 

Vyrobeny jsou ve Francii (Douce Nature) nebo v USA (Motherlove). Přípravky na podporu kojení Motherlove jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.

www.mamilla.cz



39. - 40. týden 
těhotenství 
Miminko je již plně vyvinuto a  vše 

se připravuje k  porodu. Velikost 

miminka se pohybuje mezi 48 až 

52 centimetry, váha kolem 3500g, 

plně vyplňuje dělohu. Přibývání na 

váze u maminky se může v posled-

ních dnech před porodem zastavit, 

nebo může její váha dokonce mírně 

klesnout.

Co se děje ve vašem těle?
Celé tělo už se připravuje na porod. 

Připravená byste měla být i vy. Měla 

byste si zabalit tašku do porodnice 

a kufřík s věcmi pro miminko, které 

tatínek přinese do porod-

nic později.

Co dělá miminko?
V  tomto období je vaše 

dítě plně vyvinuto a  při-

praveno k  porodu. Má 

vrstvu podkožního tuku – 

je baculatější, má otevře-

né oči (ty jsou při porodu 

obvykle modré).  Konče-

tiny jsou také plně vy-

vinuté včetně nehtíků, 

dítě zvládá koordinaci 

končetin a jeho obličej je 

kulatý. Kosti dětské lebky 

jsou měkké a mohou přes 

sebe klouzat, to pomůže 

plodu při porodu projít 

porodními cestami a  po-

chvou.

• Kůže je hladká a rů-

žová, mizí mázek. 

• Ušní boltce jsou 

zpevněné tuhou chrupav-

kou. 

• U  plodů mužského 

pohlaví sestoupila var-

lata do šourku. U  plodů 

ženského pohlaví zůstá-

vají ovaria zadržena vy-

soko v  dutině břišní až 

do porodu. 

• Plod vyplňuje dě-

ložní dutinu v  ´pohodlné 

poloze

• Obvod hrudníku 

je asi o  2 cm menší než 

obvod hlavičky. Velikost 

plodu je dána vlivy ge-

netickými, nutričními 

a  prostředím, ve kterém 

se vyvíjí. Zde hrají roli věk mat-

ky, počet předchozích těhoten-

ství a počet vyvíjejících se plodů 

v dutině děložní (dvojčata). 

• Plíce jsou již plně vyvinuté, po-

třebují ale stále dozrát (po po-

rodu). Potřebují látku zvanou 

kortizol, který pomáhá plicím 

v dozrání. 

• Srdce je plně výkonné, bije rych-

lostí 110-150 tepů za minutu, po 

porodu nastanou změny v krev-

ním oběhu způsobené rozvinu-

tím plic. 

• Placenta již stárne - její růst je 

zastaven. 

• Lanugo se již úplně vytratilo, snad 

jen s výjimkou horních částí paží 

a ramen. Pokožka již téměř není 

pokryta mázkem – ten někdy zů-

stává jen v kožních záhybech. 

• Vlasy miminka jsou hrubší a  sil-

nější, některá miminka se rodí 

s  bujným porostem hlavy, jiná 

naopak bez vlasů. 

•  Mázek uvolněný z pokožky za-

barvuje plodovou vodu. Původ-

ně čirá tekutina se stává mat-

nou. Nikdy by však neměla být 

kalná nebo dokonce zapáchat. 

• Nehty na rukou dokonce přesa-

hují konečky prstů, někdy mo-

hou být pěkně ostré a miminko 

se jimi může i v bezpečí mamin-

čina bříška pěkně poškrábat. 

• Miminka obou pohlaví mají 

malé bradavky. 

• Tělo miminka je od maminky 

zásobeno protilátkami proti 

nemocem, které bude využívat 

v prvních několika měsících, než 

se jeho tělo naučí vytvářet vlast-

ní protilátky. 

Text: Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: těhotenství.com, 9.mesicu.cz, 

miminka.cz, babyonline.cz, 

porod.estranky.cz
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 Abelsonfoto
 umělecké fotografie těhotných žen,
 novorozenců, miminek a batolat, koláže,
 fotoalba, kalendáře, elektronické prezentace 
 a dárkové knihy z vašich fotografií
 www.abelsonfoto.com
 tel: 603 425 605
 e-mail: abelsonstudio@volny.cz
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Vyberte si tu pravou
VÍCE VÝHOD PRO MAMINKY A MIMINKA

A co všechno mohou mamin-
ky čerpat?

Příspěvky až do výše 3 000 Kč
Budoucím maminkám v produktu 
Manažerka mateřství přispíváme 
částkou až 1 500 Kč např. na těho-
tenské kurzy, nadstandardní vy-
šetření a péči, masáže či plavání. 
Nezapomínáme ani na maminky, 
které porodí. Tematickou novin-
kou v nabídce prevence je produkt 
Žena po porodu, který můžete čer-
pat až do výše 1 000 Kč. Pro děti 
od 0 do 2 let je připraven příspěvek 
až 500 Kč na produkty pro zdravý 
vývoj dítěte nebo na cvičení v rámci 
Balíčku ZDRAVÉ DÍTĚ.
Pokud sečteme všechny příspěvky, 
které mohou těhotné ženy i čers-
tvé maminky od nás obdržet, do-
staneme se na částku až 3 000 Kč. 
To je podle našeho názoru pro ma-
minky příjemná finanční pomoc, 
která určitě stojí za zvážení. A to 
není zdaleka vše.

Kočárek či chůvička se slevou, po-
jištění zdarma
Maminky, už jste slyšely o Balíčku 
SLEV a VÝHOD? Pokud ne, je čas po-
dívat se na www.cpzp.cz/miminka. 
Tady si můžete objednat chůvičku 
a monitor dechu Babysense za spe-
ciální cenu určenou jen vám, získat 
slevu na kojenecké zboží značky 
JANÉ nebo zcela zdarma využít 
cestovní pojištění pro vaše novoro-
zené miminko. 

ZDRAVÍ V MOBILU zdarma
Novou službou, kterou může mít 
každá maminka zcela zdarma 
a prožít tak těhotenství a násled-
né mateřství bez obav, je mobilní 
aplikace ZDRAVÍ V MOBILU. Sta-
čí vlastnit chytrý telefon s ope-
račním systémem Android nebo 
iOS. Díky aplikaci bude mít vždy 
u sebe všechny potřebné informa-
ce o zdraví svém i svého miminka.
Aplikace nastávající maminky pro-
vede těhotenstvím týden po týdnu 
a upozorní je na těhotenská vyšet-
ření. Ale to není všechno, zajíma-
vých funkcí je připraveno mnohem 
více. Kromě těhotenské kalkulačky 

maminkám prozradí i to, jak ros-
te jejich miminko, ohlídá blížící se 
termín porodu, pomůže s výběrem 
jména a včas nabídne nákupní se-
znam věcí pro miminko. Ani na 
přípravu tašky do porodnice ne-
bude budoucí maminka sama. Ale 
protože porodem vše teprve začí-
ná, pomůže aplikace novopečené 
mamince i s tím, na co po porodu 
nezapomenout. 

Ještě váháte? 
Přidejte se k nám on-line na adrese 
www.cpzp.cz/205 nebo prostřed-
nictvím našich 111 poboček po celé 
ČR. Těšíme se na Vás!
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Pro více informací volejte naše Infocentrum 597 089 205, 810 800 000.

pojištěnec od 1. července 2018Podání přihlášky do 31. března 2018 

pojištěnec od 1. ledna 2019Podání přihlášky do 30. září 2018      
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Milé maminky, víte, že vaše miminko bude v den narození automaticky pojištěno u stejné 
zdravotní pojišťovny, jako jeho maminka? Právě teď je ten správný čas vybrat si tu pravou. 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna myslí na všechny, kteří vědí, že zdraví je to nejdůle-
žitější, co v životě máme, a stále rozšiřuje příspěvky na preventivní programy a výhody pro 
své pojištěnce. 

18523_84_inzerce Tehotenstvi tyden po tydnu 2x210x297_v05_mamina.indd   1 27.09.17   14:37
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TĚŽKOSTEM 

SE DÁ PŘEDCHÁZET
Těhotenství je pro ženu nejkrásnějším obdobím v celém životě, kdy ji pod srdcem roste 

nový život. Zároveň dochází ke změnám v organismu, které mají vliv i na vzhled. Pokožka 

je suchá, maminku trápí mastná pleť a akné, nadměrné ochlupení, či pigmentové skvrny, 

těhotenství komplikují: tvorba strií, nevolnosti, křečové žíly a hemoroidy. Většina problémů 

po porodu vymizí, ale některé bohužel zůstanou.
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Strie neboli pajizévky
Strie jsou růžové až červené trhlinky, 

které postupem času přecházejí do bílé 

barvy, způsobené napínáním kůže kvů-

li náhlé změně váhy. Kůže není schop-

na se přizpůsobit náhlé větší velikosti, 

kdy se nadměrně napíná a  následně 

popraská. Strie se tvoří hlavně na bři-

še, poprsí, stehnech a hýždích. Některé 

maminky mají díky správné životo-

správě nebo díky dobrým genetickým 

předpokladům od strií klid. Většina 

žen ale musí se striemi počítat.

Jak zabránit vzniku strií
Abyste zabránila vzniku strií, musíte 

dodržovat pár důležitých bodů:

Zabraňte přibírání na váze, tak jak 

vám doporučí gynekolog.

Dopřejte tělu dostatek výživných lá-

tek, které jsou potřebné k produkci 

kolagenu před těhotenstvím a  bě-

hem těhotenství. Vše proberte s die-

tologem, co je z jídel vhodné pro toto 

období a přidejte je do vaší diety. 

Hydratujte a  jemně masírujte po-

kožku krouživými pohyby 2× denně.

Chraňte se před sluníčkem a použí-

vejte vhodné krémy.

Abyste předešla nebo alespoň mi-

nimalizovala vznik strií na jednotli-

vých partiích těla (bříško, boky, prsa) 

aplikujte speciálně vyvinutý krém 

proti striím, který je důležitý vma-

sírovat do pokožky 2x denně (ráno 

a večer).

Jak správně masírovat 
Hlazení 
Krém proti striím naneste na bříško 

a rozetřete. Poté položte na břicho 

ruce v paralelní pozici. Konečky lépe 

řečeno bříšky prstů s použitím jem-

ného tlaku masírujte bříško směrem 

zespodu nahoru do stran.  

Poštipy 
Díky poštipům se tkáň jemně povolí 

a není napjatá, což zabraňuje mož-

nosti "potrhání kůže". Uchopte vel-

mi jemně kůži mezi prsty a několi-

krát ji lehce vytahujte směrem vpřed 

a poté pusťte , toto opakujte rychle 

za sebou po celém bříšku. Zdůraz-

ňujeme, velmi jemně. Masáž začně-

te aplikovat pravidelně od 3. měsíce 

dvakrát denně.    Masáž přerušte 14 

dní před očekávaným porodem, aby 

nedošlo k nechtěnému vyvolání po-

rodních stahů.

Péče o prsa
Během těhotenství se následkem 

hormonálních změn prsa zvětšují 

a můžete cítit nepříjemný natahová-

ní a svědění pokožky. Některé firmy 

prodávají prsní hydratační produkty 

pro těhotné ženy, by jim měli pomo-

ci uvolnit tyto symptomy, a také mi-

nimalizovat nebo předcházet ztrátě 

pevnosti a elasticity prsou po těho-

tenství. Vypořádejte se se striemi na 

prsou podobně jako jsme popsali 

výše. Pravidelnými cviky určenými 

pro tuto oblast můžete dokonce vy-

lepšit tvar a  pevnost vašich prsou, 
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Feminella Hereditum obsahuje Lactobacillus 
fermentum Lc40 izolovaný přímo z mateřské-
ho mléka. Mateřské mléko obsahuje řadu zdraví 
prospěšných mikroorganismů podporujících 
správný vývoj a činnost imunitního systé-
mu dítěte i matky. Za normálních podmínek 
jsou mikroorganismy ve vzájemné rovnováze, 
prostupují do mateřského mléka a následně 
osídlují střeva kojence.

zdravá střevní mikrofl óra podporuje správný 
vývoj imunitního systému a je důležitá pro 
zdraví kojenců

správně fungující imunitní systém tvoří 
bariéru rozvoji alergií a autoimunitních 
onemocnění

Lactobacilus fermentum Lc40 může přispět 
ke zdravému kojení

Najdete nás na 
facebook.com/feminellahereditum

www.feminella-hereditum.cz

Prožít kojení, 
být matkou.

Prožít kojení,
být matkou.

Působí proti škodlivým 
bakteriím a kvasinkám

Odstraní pocity bolesti a pálení

Zlepšuje hojení poporodních poranění

V tradiční formě sáčků nebo ve formě 
předplněného roztoku k okamžitému 

použití např. v porodnici

PRO INTIMNÍ HYGIENU PO PORODU 
A BĚHEM ŠESTINEDĚLÍ

www.zenskezanety.cz

Léčivou látkou přípravku Rosalgin Easy 140 mg vaginální roztok je benzydamin hydrochlorid. Roztok k intimním oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

VAŠE ZDRAVÍ 
V DOBRÝCH 

RUKOU

Rosalgin_easy_Feminella_hereditum_210x297.indd   1 13.11.17   15:41



stejně jako předcházet ochabnutí 

a  striím. Nejjednodušším a  dob-

ře známým cvikem je tlačení dlaní 

proti sobě ve výši prsou po dobu 5 

vteřin, následuje oddech. Opakujte 

10x.  

Masírujte rovněž zadeček 
Také zadeček a stehna nezapomeň-

te pravidelně promasírovat, vždy se 

při masážích řiďte radou: Směrem 

k srdci, tzn. u zadečku a stehen směr 

nahoru.  

Hemoroidy
V  těhotenství se u  některých žen 

objeví hemoroidy (často nespráv-

ně označované jako hemeroidy). 

Jsou to křečové žíly, které se vytváří 

v  konečníku a  někdy z  něj mohou 

i vyhřeznout ven (často se to stane 

při porodu).  Ke vzniku hemoroidů 

v  těhotenství výrazně přispívá zá-

cpa a s ní spojené tlačení při stolici. 

Dalšími důvody vzniku hemoroidů 

v  těhotenství jsou zvětšený objem 

krve v těle a útlak žil v pánvi zvětšu-

jící se dělohou. Hemoroidy mohou 

být velmi bolestivé, popř. mohou 

nepříjemně svědit. V některých pří-

padech se může objevit i  krvácení 

z hemoroidů. Po porodu hemoroidy 

obvykle samy vymizí, jen výjimečně 

je potřeba k jejich odstranění drob-

ná operace.

Prevence hemoroidů
Snažte se vyhnout zácpě, která je 

hlavní příčinou hemoroidů 

Dopřejte svému tělu pravidelný po-

hyb, stačí krátká procházka každý 

den, vhodné je také  plavání

Spěte a odpočívejte na levém boku 

– dolní dutá žíla, která odvádí od-

kysličenou krev z  nohou do srdce, 

je uložena napravo od páteře a spá-

nek na levém boku tedy usnadňuje 

oběh krve,

Během dne odpočívejte se zvýšenou 

polohou nohou 

Léčba hemoroidů
Úlevu od již vzniklých hemoroidů 

vám mohou přinést:

studené obklady (např. pytlík s  le-

dem) na postiženou oblast,

teplé sedací koupele,

hygiena po stolici – pokud je to 

možné, omyjte konečník po každé 

stolici vodou nebo použijte alespoň 

vlhčené ubrousky.

V lékárnách je na výběr velké množ-

ství volně prodejných mastí a čípků, 

o jejich použití se však vždy poraďte 

se svým lékařem, protože některé 

z nich jsou v těhotenství nevhodné. 

Bezpečné jsou koupele a  obklady 

z březové kůry.

Křečové žíly
K mnoha typickým radostem a  sta-

rostem těhotenství patří i  křečové 
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žíly. Právě v  těhotenství si mnoho 

žen poprvé všimne nevzhledných 

rozšířených žil na nohou a  u  žen, 

které je již mají, dochází často ke 

znatelnému zhoršení.

Myslete na prevenci
Nikdo po vás nechce, abyste při prv-

ní radosti či šoku ze zprávy o svém 

těhotenství začala ihned přemýšlet 

o křečových žilách. Nicméně je dob-

ré si toto nebezpečí uvědomit včas. 

Čím dříve prevenci křečových žil za-

hájíte, tím lépe. Zde je několik tipů, 

co můžete udělat pro své nohy:

• Cvičte každý den. Žádné he-

roické výkony nejsou vhodné, 

ale třeba jen chvíle ostré chů-

ze v  lese nebo v  parku vykoná 

mnoho pro váš krevní oběh. 

• Zajímejte se o  svůj váhový pří-

růstek během těhotenství a  pří-

padné pochybnosti konzultujte 

s gynekologem. Redukční diety se 

v těhotenství nedoporučují, avšak 

nadměrné přibývání na váze ni-

komu neprospěje a  křečové žíly 

to v každém případě zhorší. 

• Uvelebte se pohodlně s  noha-

ma nahoře, kdykoli je to možné. 

Při sezení použijte nižší stoličku 

nebo jiný vhodný kus nábytku na 

opření nohou, při ulehnutí mů-

žete nohy podepřít polštářem. 

• Pokud je to pro vás snesitelné, 

spěte na levém boku s  nohama 

podepřenýma polštářem. Dru-

hým polštářem si podepřete záda, 

abyste se v  této poloze udržela 

i  během spánku. Protože dolní 

dutá žíla, která přivádí krev do 

srdce, je uložena na pravé stra-

ně těla, poloha na levém boku jí 

odlehčí od váhy těhotné dělohy. 

Tím se zprostředkovaně sníží tlak 

i v žilách dolních končetin. 

• Pořiďte si těhotenské punčochy 

nebo punčochové kalhoty, které 

kompresí končetiny podporují 

návrat žilní krve do srdce. Dnes 

už není pravda, že těhotenské 

kompresní punčochy musí být 

odpudivé a nevzhledné. Při tro-

še snahy určitě najdete typ, který 

vám bude vyhovovat. Punčochy 

si nasaďte každé ráno ještě na 

lůžku, dříve než vstanete. Noste 

je pokud možno po celý den.

Vydržte s žilami do porodu
Přestože křečové žíly nejsou pěkné, 

příjemné ani zdraví prospěšné, bě-

hem devíti měsíců vám nijak neu-

škodí. Proto jejich radikálnější řešení 

(například laserem nebo chirurgicky) 

může počkat až na dobu po porodu. 

Nebo ještě lépe do doby, kdy si po 

období bezesných nocí s  miminkem 

začnete užívat pokud možno poklid-

nou mateřskou dovolenou.
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Nevolnosti
75 procent žen trpí v  těhotenství 

nevolností. Jejich hlavní příčinou 

je zvýšená hladina hormonu HCG 

v  krvi. Hladina tohoto hormonu 

dosahuje vrcholu mezi osmým a de-

sátým týdnem a pak se snižuje, což 

vysvětluje, proč zhruba kolem dva-

náctého týdne většinou nevolnosti 

samy od sebe ustávají. Některé ženy 

pociťují občasné nevolnosti až do 

konce šestého měsíce. 

Jak překonat těhotenskou 
nevolnost 
1. Mějte po ruce vždy něco malé-
ho k jídlu 
To platí jednak přes den, kdy byste 

měla sníst spíše hodně porcí - ale 

také hodně malých, ale také už 

ráno, ještě než vstanete. Zaměřte 

se na nedráždivou dobře stravitel-

nou stravu bohatou na proteiny 

a sacharidy. 

2. Nachystejte si k posteli něco 
malého k zakousnutí
Trošku zaženete hlad a  hlavně se 

vám naředí nahromaděné trávící 

šťávy v  žaludku. Vhodný je kousek 

rohlíku, krajíček celozrnného chle-

ba, různé celozrnné křupavé chle-

bíčky - knuspi a podobně. 

3. Vstávejte pomalu 
Není nic horšího, než s žaludkem na 

vodě vyletět z  postele při prvním 

zazvonění budíku. Před tím, než 

vstanete si ještě na posteli příjemně 

protáhněte svaly (ne moc, abyste si 

bříško nenatáhla - jen tak, aby vás 

to probralo). V  klidu se posaďte, 

spusťte nohy z postele na zem a te-

prve po chvíli vstaňte. 

4. Nejezte žádná tučná, smažená 
nebo příliš kořeněná jídla 
Obecně nejsou tuky a smažená jíd-

la zdravá jako taková a mnoho lidí 

s nimi má problémy - ani nemusí být 

v jiném stavu. 

5. Nezapomeňte hodně pít 
Pokud zvracíte, může dojít k de-

hydrataci. Je proto potřeba 

tělo dobře zásobit vodou 

(navíc dobře hydratovaná 

pokožka vypadá mlad-

ší). Pokud vám dělá 

příjem tekutin pro-

blémy, zkuste pít jen 

mezi jednotlivými 

denními jídly a  ne 

při jídle. 

6. Nakrájejte si ci-
trón 
Už jejich vůně vám 

může pomoci při 

pocitech na zvrace-

ní. Jinak si můžete 

dát kousek citrónu do 

minerálky nebo do vody, takže vás 

příjemně osvěží. 

7. Odpočiňte si 
Nebojte se v  každodenním shonu 

zastavit a relaxovat. Stres jako tako-

vý škodí jak vám, tak i  vašemu mi-

minku a nedivte se proto, že se tělo 

bouří. Při vypjatých situacích pomá-

há hluboké dýchání a  hlavně věta 

stojí mi to opravdu za to rozčilování 

Chutě v těhotenství 
Lidově se říká, že podle chutí v těho-

tenství je možné poznat pohlaví dí-

těte – když má nastávající maminka 

chuť na sladké, bude mít holčičku, 

když na kyselé, narodí se chlapeček. 

Nakolik je to pravda, není statisticky 

prokázáno – konec konců šance je 

50 na 50. V  dnešní době navíc na-

hradily tyto „babské“ předpovědi 

moderní vyšetřovací metody. Typic-

ká bývá pro devět měsíců těhoten-

ství chuť na ostřejší, pikantní pokr-

my, a  také chuť na různé nezvyklé 

kombinace (kyselé okurky s čokolá-

dou, jogurt a sardinky). 

Jak vyhovět chutím a neuškodit 
přitom sobě ani dítěti 
Maminka by měla v první řadě zajis-

tit potřebné zastoupení živin, které 

jsou nezbytně potřebné pro vývoj 

dítěte, teprve v druhé řadě si může 

dopřát něco, na co má chuť, ať již to 

jsou nezvyklé kombinace nebo něja-

ké pikantnější jídlo (tyto potraviny 

se však nesmí stát každodenní zále-

žitostí). Chutí na sladké se zbavíte 

tím, že budete jíst pravidelně každé 

2-3 hodiny a budete vybírat potravi-

ny s nízkým glykemickým indexem. 

Text: Jana Abelson Tržilová, 

Foto: Shutterstock.com, 

Zdroj: maminkam.cz, 

babycenter.com, femina.cz
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ŽIVOTOSPRÁVA 
V TĚHOTENSTVÍ
Těhotenství není nemoc. Je to úžasné období v životě každé ženy. Je to ale i období změn, 

se kterými se organismus maminky musí vypořádat…



Aby vše proběhlo tak jak má, měla 

by maminka zachovávat pravidelný 

režim. Což v praxi znamená:

• zachování pravidelnosti spánku, 

• zajištění dostatečného pohybu, 

• možnost odpočinku, 

• péče o vyměšování, 

• dostatečný přísun energie v po-

době pestré stravy a kvalitní pit-

ný režim. 

Správnou výživu je důležité sledovat 

jak z  pohledu množství, tak slože-

ní. Určitě by nemělo platit, že bys-

te měla „jíst za dva“. Plod získává 

z  mateřské krve všechny důležité 

látky a proto je závislý na energetic-

kém příjmu matky. Růst plodu, pla-

centy a některých mateřských tkání 

vyžaduje zvýšený přívod energie, ale 

skutečně pouze zvýšený, ne nadměr-

ný! V  plodové vodě je plod ve sta-

vu relativní beztíže a jeho spotřeba 

energie pro fyziologické a metabo-

lické funkce je poměrně malá. Na 

druhou stranu v  důsledku nedosta-

tečného přívodu energie ve stravě 

může docházet ke spontánním po-

tratům, předčasným porodům, nízké 

porodní hmotnosti či k  zvýšenému 

výskytu mentálních retardací.

Podle posledních výzkumů se ener-

getická potřeba zvyšuje v  těho-

tenství u ženy o 5% až 15%, což je 

100 až 300 Kcal maximálně denně. 

Přiměřený váhový přírůstek v  prv-

ním trimestru by měl činit cca 2 kg, 

v dalších by neměl přesáhnout 400 g 

týdně. Celkový přírůstek hmotnosti 

by se měl pohybovat v rozmezí 9-12 

Kg za celé těhotenství. Je však důle-

žité si uvědomit, že každá budoucí 

maminka musí být vnímána striktně 

individuálně!

Strava těhotné ženy by proto měla 

být pravidelná a  vyvážená, bohatá 

na vitamíny a minerály. Co by měla 

především obsahovat?. 

Obilniny, těstoviny, pečivo a rýže
Z  těchto potravin má těhotná žena 

čerpat nejvíce energie denně. Z obil-

nin se v naší zemi nejčastěji konzumu-

jí pšenice, oves, kukuřice, rýže, pří-

padně také pohanka. Pro lidské tělo 

jsou tyto potraviny dobrým zdrojem 

škrobu (tedy sacharidů), dále nestra-

vitelné vlákniny (celulózy), a  to zvl. 

celozrnné tmavé výrobky. Význam-

ný je také obsah vitamínů skupiny 

B, zvl. B1, B2 a niacinu (vitamín PP). 

V této skupině potravin se nacházejí 

také minerály, jako vápník a železo, 

ale ve srovnání s ostatními potravi-

nami, třeba mlékem a masem, jsou 

tato množství mnohem nižší. Obilni-

ny jsou také zdrojem bílkovin, které 

však velmi často neobsahují všechny 

tzv. esenciální neboli nezbytné ami-

nokyseliny, a proto by se měly kom-

binovat s  kvalitnějšími zdroji, např. 

tvarohem, sýry, drůbeží, rybami, ma-

sem nebo vaječným bílkem. Doporu-

čované potraviny jsou: pečivo z celo-

zrnné nebo tmavé mouky (graham, 

dalamánek, žitný chléb, moskevský 

chléb, knäckebrot), ovesná kaše, 

celozrnné pochoutky s  rozinkami, 

konzumní chléb, rýže, müsli . Méně 

vhodné potraviny jsou: sladké bílé 

pečivo, tukové pečivo, sladké kned-

líky, buchty, koláče. 

Bílkoviny - proteiny
Jsou základními živinami pro plod 
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a  matku. Jejich spotřeba vzroste 

o 30%. Vydatným zdrojem jsou ryby, 

maso, vejce a  mléčné výrobky. Dal-

ším vhodným zdrojem jsou luštěniny 

a  oříšky, obiloviny, rýže, těstoviny. 

Bílkoviny by měly být alespoň ve 3 

denních jídlech. 

Cukry - sacharidy
Jsou zdrojem energie. Zdravé je jíst 

cukr obsažený v ovoci, medu, a tzv. 

pomalý cukr - škrob v  obilovinách, 

rýži, vločkách. Dobrá je také melasa 

a hnědý cukr, mléko, luštěniny. 

Méně vhodné jsou potraviny s  ob-

sahem tzv. "prázdných" cukrů: čo-

koláda, sušenky, žvýkačky, sladké li-

monády, zmrzliny, bonbóny a sladký 

alkohol. 

Tuky - lipidy
Jsou to zásobní látky, které dodávají 

energii a jsou nezbytné pro vstřebá-

vání vitaminů A, E, D, a K. Nejkvalit-

nější jsou za studena lisované rostlin-

né oleje! Při trávení vznikají mastné 

kyseliny, které procházejí placentár-

ní bariérou a tak se dostávají k plo-

du. Podíl tuků v  potravě by neměl 

překročit 30%. Pokud žena použije 

ve stravě a  k  vaření tuky, pak jsou 

nejvhodnější: ze 2/3 za studena liso-

vané rostlinné oleje (zdroj vitaminu 

E a omega mastných kyselin) - např. 

olej olivový, z  1/3 živočišné tuky - 

máslo, kvalitní vyškvařené sádlo. 

Méně vhodný je margarín a ztužené 

tuky. Nevhodný je tuk přepálený. 

Vitaminy
Jsou nenahraditelnou složkou po-

travy, protože se v  těle nevytváří. 

Největším zdrojem vitaminů je zele-

nina a ovoce. 

Z nich nejdůležitější jsou vitamin C, 

beta karoten, vitaminy řady B a ky-

selina listová. Již 2 měsíce před plá-

novaným početím je vhodné zvýšit 
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přísun kyseliny listové, která je pro 

zdravý vývoj plodu nezbytná, po po-

rodu je naopak nezbytná pro kojící 

maminku. V  těhotenství v  prvním 

trimestru ji těhotné pravděpodobně 

předepíše gynekolog. 

Nedostatek kyseliny listové může 

způsobit mnoho vrozených vývojo-

vých vad, zejména defekty neurální 

trubice a  rozštěpy rtu. Pravidelný 

přísun kyseliny listové v  tabletách 

může snížit výskyt těchto vad až 

o 75%. Najdete ji také v  syrové lis-

tové zelenině, špenátu, droždí, ját-

rech, černém chlebu. 

Zdrojem vitamínu A, E, B6 a zároveň 

minerálů (stopových prvků), zinku 

a hořčíku, draslíku, fosforu, železa 

je listová a kořenová zelenina, bro-

kolice, zelí, špenát, rajčata. Využi-

telnost vápníku ze zeleniny je po-

měrně nízká. Většina druhů ovoce 

je velmi dobrým zdrojem vitamí-

nu C, žluté a  oranžové plody také 

zdrojem beta-karotenu, dále draslí-

ku a pektinu. 

Největším zdrojem vitaminů řady B 

je droždí, ryby, vločky, ořechy, mléč-

né výrobky. Ryby jsou též vynikají-

cím zdrojem vitaminu A, D. Za stu-

dena lisované rostlinné oleje zase 

vynikajícím zdrojem vitaminu E. 

Vhodná je především zelenina (ovoce) 

syrová, příp. sušená, mražená. 

Minerály a stopové prvky
Jsou nezbytné pro výstavbu těla 

plodu. Podílejí se na látkovém me-

tabolismu v těle matky i plodu. Nej-

významnější jsou vápník (Ca), hořčík 

(Mg), jód (J) a železo (Fe). 

Ca - vápník: důležitý pro udržení 

pevnosti kostí a zubů a dobrou funk-

ci svalů a  nervů. Plod odebírá svou 

potřebu z  mateřské krve. Největší 

zdroje Ca: odtučněné mléko v práš-

ku, sýry, mléko, další mléčné výrob-

ky, olejovky (sardinky, více šproty), 

petržel, sojové produkty, mák, zele-

nina. Přisvojitelnost vápníku je ov-

šem vázána na přítomnost vitaminu 

D - např. ze slunečního záření. 

Fe - železo: nutné pro tvorbu červe-

ného krevního barviva (hemoglobi-

nu) společně s vitaminem C - aktivu-

je Fe v těle, B12 a kyselinou listovou. 

Železo je nutné přijímat potravou: 

maso, černý chléb, vejce a  k  tomu 

hodně zeleniny. Ocet v  salátu však 

veškeré železo zeleniny ničí. Boha-

tým zdrojem železa jsou dále kvas-

nice, játra, žloutky, vločky, ryby, 

červená řepa, mandle, fíky, rozinky 

a sušené švestky. 

Pokud přirozený příjem železa v po-

travě těhotné nestačí, je nutné rozší-

řit zdroje o lékovou formu. 

Mg - hořčík: spolu s vápníkem v po-

měru 2:1, Ca: Mg, pomáhá k výstav-

bě kostí, zubů a nehtů. Nedostatek 

se projeví svalovou křečí, hubnutím, 

únavou, poruchami spánku, u těhot-

ných hrozí předčasný porod. Potravi-

ny obsahující vysoké dávky hořčíku: 

kakao, sója, fazole, mák, oříšky lís-

kové, kešu, mořské plody, vločky. 

P - fosfor: je vázána na vápník. Po-

traviny bohaté na fosfor: drůbež, 

mořské ryby, ořechy, plnotučné mlé-

ko, a podmáslí. 

J - jód: je významnou složkou na-
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pomáhající vývoji plodu, zvlášť pak 

jeho mozku. Štítná žláza potřebuje 

jód pro tvorbu hormonů, které ovlá-

dají životně důležité funkce těla. 

Nejvíce jódu lze získat v  těchto po-

travinách: jodizovaná sůl, mořské 

ryby a mořské plody, brokolice, pó-

rek, višně, špenát, kvalitní voda. 

Pro zdravější zuby 
miminka!
Ač to zní zvláštně, mléčné 

zuby se dětem vyvíjí, ještě 

než se narodí. Speciálně 

důležitým obdobím pro 

vývoj zubů je 6.- 8. týden 

těhotenství (začíná totiž 

jejich intenzivní vývoj). Ne-

jen v  tuto dobu je velmi 

důležité, jaký mají budoucí 

maminky jídelníček. Právě 

v  této době je nutné, aby 

do něj zařadila mléčné vý-

robky. Je totiž vědecky prokázáno, 

že dostatečný příjem sýrů a  mléč-

ných výrobků v  těhotenství snižuje 

riziko vzniku zubního kazu u dětí. 

Vápník obsažený v mléčných výrob-

cích je zároveň nezbytný pro správ-

nou stavbu kostí plodu. Uplatňuje 

se v  prevenci předčasných porodů, 

zmírňuje křeče v  nohou během tě-

hotenství a napomáhá v odstranění 

únavy a poporodních depresí. Pokud 

je příjem vápníku nedostatečný, za-

čne se vápník uvolňovat ze zásob 

matky, které tak hrozí osteoporóza 

a zvyšuje se i  riziko vzniku zubního 

kazu.  

Výživa matky během těhotenství 

má však vliv i na vývoj a mineraliza-

ci zubů u plodu a může mít vliv na 

náchylnost zubního kazu u dětí. Do-

poručená denní dávka vápníku od 

2. trimestru je 1500 mg. Vynikajícím 

zdrojem dobře vstřebatelného váp-

níku jsou tvrdé sýry, tvaroh, jogurty, 

mléko. Využívat mléko a mléčné vý-

robky je výhodné i proto, že obsahu-

jí tolik potřebný vitamin D.

Eidam, ementál, gouda, mozzarela, 

hermelín, podmáslí, bílý jogurt, ke-

fír, jogurtový nápoj… na výběr máte 

nepřeberné množství výrobků, do-
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přejte si podle chuti. Jak prosté a jak 

účinné! Odměnou vám budou spo-

kojené děti, které se nebudou muset 

bát zubaře.

Nezanedbávejte pitný režim 
v těhotenství
Vyvážená strava je jedním z faktorů, 

které významně ovlivňují pohodový 

průběh těhotenství. Zcela zásadní 

význam má také dodržování pitného 

režimu – těhotné ženy totiž často mí-

vají snížený práh žízně a náležitému 

příjmu tekutin nevěnují pozornost.

Dostatek tekutin je důležitý ne-

jen pro hydrataci organismu, ale 

také pro tvorbu mateřského mléka. 

V průběhu dne je dobré vypít přibliž-

ně 2 litry tekutin, při kojení lépe 3 l. 

Nejvhodnější jsou pramenité a  mi-

nerální vody a  neslazené ovocné či 

zeleninové šťávy. Minerální vody, je 

nutné je střídat, aby se měnily kon-

centrace minerálů, které dodáváte 

tělu. Denně vypijte také 1/2l mléka 

nebo kefíru. 

Naopak je vhodné se vyvarovat ná-

pojů s obsahem kofeinu. V těhoten-

ství by se maminky měly také vy-

hnout toniku, který obsahuje chinin.

Nezapomínejte na pohyb!
Přiměřený pohyb v těhotenství je 

pro zdraví matky a dítěte stejně 

důležitý jako správná a vyvážená 

strava. Aby pohyb pomáhal, je lepší 

navštěvovat taková zařízení, která 

nabízejí lekce určené pro těhotné. 

 „Těhotenství je přirozené stadium ži-

vota ženy a neznamená pro ni ome-

zení veškerých aktivit, které doposud 

vykonávala, a  to i  včetně cvičení. 

Právě naopak,“ vysvětluje odbornice 

Mgr. Tereza Náplavová Semrádová, 

DiS., a dodává: „Většina odborníků se 

shoduje, že zdravá žena by se cviče-

ní měla věnovat i v těhotenství. A to 

především v  případě, byla-li zvyklá 

sportovat i  před otěhotněním.“ Je-

likož je však každé těhotenství jiné 

a každá maminka má jiné genetické 

i  tělesné dispozice, je doporučeno 

tuto problematiku nejdříve zkonzul-

tovat s gynekologem. 

Intenzita cvičení je opět na volbě 

konkrétní ženy a  jejím fyzickém 

stavu. Doporučeny jsou však 2,5–3 

hodiny týdně. Budoucí maminky by 

neměly začínat během těhotenství 

s žádným novým sportem, a naopak, 

pokud je maminka plně zdravá, není 

problém pokračovat v prvních měsí-

cích s cvičením, na které je již dlou-

hou dobu zvyklá. Nejdůležitější je, 

aby budoucí maminky cvičení bavi-

lo, dělalo dobře jim i miminku a aby 

poslouchaly své tělo.

Pokud by žena měla jakékoli po-

chybnosti o  vhodnosti sportu, do-

poručuje Tereza N. Semrádová 

navštěvovat specializované lekce, 

které jsou dělané přímo pro potřeby 

těhotných žen. Na takové kurzy je 

možné docházet i v posledních mě-

sících těhotenství.

Porodem to nekončí... jak vylepšit 
jídelníček v době kojení?
Samozřejmě ani po porodu nelze za-
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pomínat na kvalitní stravu. Kojícím 

ženám chybí dostatek některých 

živin, vitamínů a minerálních látek. 

Přitom jídelníček matky ovlivňuje 

kvalitu mateřského mléka, a tedy 

i zdraví dítěte. Dodržet však pravi-

delný a vyvážený jídelníček v době, 

kdy si zvykáte na nový režim, je více 

než náročné. Které potraviny tedy 

zařazovat častěji, abyste mateřským 

mlékem předala dítěti to nejlepší 

a zároveň neochuzovala svůj vlastní 

organismus? 

Mezi základními živinami nejčastěji 

matkám chybí prospěšné tuky, ze-

jména polynenasycené mastné kyse-

liny, zvláště omega 3, někdy rovněž 

nazývané jako LCP mastné kyseliny. 

Česká populace se s jejich nedostat-

kem potýká běžně. Proto byste jako 

budoucí nebo novopečená mamin-

ka měla zařazovat častěji rostlinné 

tuky, například řepkový olej, nebo 

ryby, nejlépe mořské.

V  době kojení se všechny cenné ži-

viny, vitaminy a  minerální látky 

koncentrují do mateřského mléka. 

Pokud je matka zároveň dostatečně 

nedoplňuje, mohou postupně chy-

bět jí i dítěti. Nejčastější deficit mají: 

kyselina listová, železo, vitamin D, 

vápník, zinek, jód nebo vitaminy 

skupiny B.

• Vitamin D a  vápník má přede-

vším význam pro udržení nor-

málního stavu zubů a kostí. 

• Železo, kyselina listová a  zinek 

pro správnou funkci imunitního 

systému. 

• Omega 3 mastné kyseliny pro 

správný vývoj mozku a zraku ko-

jeného dítěte.

• Komplex vitaminů B pomá-

há matce snižovat pocit únavy 

a u dítěte aktivuje potřebné me-

tabolické procesy. 

Úprava jídelníčku je snadná
Zvýšenou potřebu vitaminů a mine-

rálních látek můžete pokrýt ve vět-

šině případů úpravou svého jídelníč-

ku. Stačí zařadit potraviny bohaté 

na potřebné živiny nebo se spoleh-

nout na vhodný výživový doplněk 

pro kojící matky. V  době kojení by 

se měl zvýšit i příjem základních ži-

vin. Denně o  zhruba 15 g bílkovin 

a 50 g sacharidů více. V případě tuků 

doporučují odborníci zvýšit příjem 

již zmiňovaných omega 3 mastných 

kyselin, tedy ryby minimálně 2krát 

týdně.

Deficit je třeba kompenzovat pest-

rým a vyváženým jídelníčkem slože-

ným z kvalitních zdrojů jednotlivých 

živin. Strava matky by měla pokrýt 

nejen potřeby jí samotné, ale i tvor-

bu mateřského mléka. Které potra-

viny by tedy neměly chybět?

bílkoviny (mléčné výrobky, zakysané 

mléčné výrobky, libové maso, vejce, 

luštěniny)

tuky (ryby, rostlinné oleje – např. oli-

vový, řepkový)

sacharidy (celozrnné produkty, rýže, 

brambory, ovoce)

vápník, zinek, jód, kyselina listová, 

vitaminy skupiny B (mléčné výrobky, 

ryby, červené maso, zelenina, ovesné 

vločky)

-if-

Zdroj: Magdalena Mikulandová: 

Těhotenství a porod - průvodce 

české ženy od početí do šestinedělí¨, 

Peceodite.cz

Foto: Shutterstock.com
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Přikrývky a polštáře od českého výrobce s dlouholetou 
tradicí. Firma 2G Lipov – Přikrývky a polštáře vyrábí nej-
kvalitnější české polštáře a přikrývky, které jsou zároveň 
příjemné a komfortní. 
Společnost 2G Lipov – Přikrývky a polštáře se v  současnos- ti zaměřuje také na 
nejmladší členy rodiny a snaží se jim dopřát co nejlepší komfort. Dětský program 
zahrnuje zavinovačky pro kojence, fusaky do kočárků, kojící polštáře, dětské sady 
do postýlky, matrace a nepropustné podložky na matrace. 
Míváte někdy bolesti při kojení? Často jsou tyto bolesti způsobené špatnou polo-
hou při kojení. Tento problém Vám pomůže vyřešit kojící polštář! Polštář usnad-
ňuje spánek a relax během těhotenství, odlehčuje krční páteři během kojení. Ješ-
tě před narozením miminka můžete polštář využít jako oporu rostoucího bříška 
během nočního spánku.
Jezdíte často na výlety nebo se cestování s kočárkem pro vás stalo noční můrou?  
Máme pro vás řešení – dětská nosítka od českého výrobce. Díky důmyslnému 
konstrukčnímu řešení lze nosit dítě na břiše i na zádech. Polstrované popruhy 
a bederní pás usnadňují rozložení váhy a komfort při nošení. Klokánky navrhuje-
me a šijeme podle diktátu nejaktuálnějších trendů. 
Své dítě můžete potěšit krásnou plyšovou ovečkou, kterou jednoduchým způ-
sobem změníte na nadýchaný měkoučký polštářek. Ovečku využijete doma i na 
cestách, ať už k odpočinku nebo jako hračku k pobavení dětí.

2G Lipov
Přikrývky a polštáře

2G-spol. s.r.o. 
Přikrývky a polštáře www.2Glipov.czLipov 300
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CO ZABALIT S SEBOU 
DO PORODNICE

Termín porodu se blíží, je čas připravit tašku do 

porodnice. Tašku je dobré mít nachystanou pěkně po 

ruce již několik dní před očekávaným termínem porodu. 

Nikdy totiž nevíte, jaké nepředvídané události nastanou, 

může vám prasknout voda nebo se vyskytnout jiné 

nečekané komplikace. 



Pokud pojedete do porodnice na-

rychlo, není většinou čas, nálada 

ani myšlenky na nějaké balení, 

takže včasnou přípravu jistě oce-

níte. Porodnice sice uvádějí, co 

vše vám poskytnou zdarma během 

vašeho pobytu jak pro děťátko, 

tak pro vás, ale vždy je lépe při-

balit raději nějakou tu věc navíc, 

než abyste pak musely honit no-

vopečeného tatínka. Ten by totiž 

v  návalu radosti z  příchodu va-

šeho potomka na svět nemusel 

doma vůbec nic najít, raději tedy 

na něho moc nespoléhejte! Co by 

vám tedy po příjezdu do porodni-

ce nemělo chybět? 

Doklady:
Občanský průkaz

Těhotenská průkazka

Vdané oddací list - stačí kopie, po-

kud nechcete dávat originál, ten 

pak stačí předložit na matrice při 

vyzvednutí rodného listu mimin-

ka. To ale znamená, že vám ho 

nezašlou poštou, ale musíte si ho 

vyzvednout (dají ho i tatínkovi). 

Svobodné - rodný list a  pokud 

chcete, aby se miminko jmenovalo 

po tatínkovi, tak je třeba předem 

zajít na matriku, kde se sepíše pro-

hlášení o  tom, jaké jméno bude 

dítě používat (dohoda o  jméně 

dítěte), jinak dostane jméno po 

matce a bude se to muset „dovyří-

dit“ po porodu.

Průkazku pojištěnce

Porodní plán, pokud jej chcete po-

užít

Potřeby pro maminku
• dvě podprsenky na kojení

• mast na poraněné bradavky 

• gelové obklady na mírnění 

otoků po nástupu laktace a na 

pomoc při počátcích kojení

• vložky do podprsenky zachy-

cující unikající mléko

• teplé ponožky pro porod, 

nohy mohou být přes všechny 

stahy velice studené

• pomáda na rty nebo neperlivá 

voda na smočení rtů (při po-

rodu hodně rty a  pusa hodně 

vysychají)

• pohodlná domácí obuv

• pokud máte dlouhé vlasy, pak 

i čelenka nebo gumička do vla-

sů pro porod

• hřeben, kartáč, zrcátko, kartá-

ček na zuby atd.

• šampon, mycí (sprchový) gel 

(pokud bude neparfemovaný 

a  vhodný pro miminka, může 

být společný pro maminku 

i  miminko), - 2 tmavé ručníky 
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a žínka (po příchodu domů bu-

dou nejspíš na vyhození)

• jemný toaletní papír (většina 

porodnic neposkytuje a  jeho 

spotřeba je veliká) a  vlhčené 

ubrousky (velká pomoc s očis-

tou v tomto období)

• dva balíčky (40 ks) porodnic-

kých vložek (speciální vložky 

určené po porodu a  v  obdo-

bí šestinedělí. Klasické vložky 

jsou nejen zbytečně drahé, 

ale hlavně díky neprodyšnosti 

zdraví škodlivé)

• kalhotky (asi 6 ks) buď tmavé, 

bavlněné, nebo raději kalhot-

ky k jednorázovému použití 

• dvě nebo tři noční košile s ro-

zepínáním vpředu (pokud je 

porodnice vyžaduje. Ve vět-

šině porodnic košili dostane-

te a  nemusíte domů táhnout 

haldu špinavého a  zničeného 

prádla.)

• župan

• igelitové sáčky na špinavé prádlo

• něco pro zábavu: telefon, fo-

toaparát, časopis...

Potřeby pro miminko 
 – balení (cca 40 ks) jednorázo-

vých plen pro novorozence, 

nejlépe s výkrojem na pupíček 

(pahýlek)

 – jednorázové přebalovací pod-

ložky (cca 5 kusů, některé větší 

se dají i rozdělit na půlky)

 – vlhčené ubrousky 

 – krém na zadeček proti opruze-

ninám

 – mycí gel (vhodný pro novoro-

zence, nejlépe neparfemova-

ný, který může současně pou-

žívat i maminka)

 – olejíček

 – borová voda na očička

 – smotky, či čtverečky buničiny 

(na vytírání očiček a nosánku)

 – vatové tyčinky na ouška 

a  nosánek (nejlépe anatomic-

ké, které zabrání zajetí hlubo-

ko do nosíku či ouška)

 – kartáč a hřebínek na vlásky

 – manikúra

 – oblečení a  látkové pleny na 

kojení atd. většinou nejsou 

nutné, porodnice je zapůjčují, 

což je pro vás lepší, než věci po 

příchodu domů hned prát

 – rychlozavinovačka (není nut-

ná, ale je fajn mít děťátko 

v něčem vlastním)

 – malou drobnost pro miminko 

- není nutné (první hračka - hr-

kadlo, muchláček atd...)

Chytré věci, které oceníte
Kromě dokladů, županu, ručníku, 

pantoflí a dalších nezbytností si 

samozřejmě můžete přibalit i další 

praktické maličkosti, díky kterým 
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bude čekání na příchod miminka 

a odchod z porodnice domů pří-

jemnější. Pojďme se na pár tako-

vých podívat…

• Vůně na polštář pro relaxaci 

a klidný spánek

Patříte-li mezi ženy, kterým pobyt 

ve sterilním nemocničním pro-

středí navozuje úzkostné stavy 

a  nespavost, určitě oceníte vůni 

na polštář. Stačí jedno stříknu-

tí a  mlha uklidňující vůně navodí 

příjemnou atmosféru, zklidní vaši 

mysl a zkvalitní spánek. Navíc jde 

o  přírodní vůni, kterou rozhodně 

nebudete obtěžovat okolí.

• Přenosný internet pro rozeslá-

ní fotek miminka

První hodiny života, to je prostě zá-

zrak, který stojí za to zdokumento-

vat. Abyste mohla co nejdříve fot-

ky novorozeného miminka rozeslat 

svým nejbližším, vezměte si s sebou 

malý notebook. A  jelikož zdaleka 

ne všechny porodnice mají k dispo-

zici Wi-Fi síť, nezapomeňte na malý 

USB modem s internetem. 

• Kelímek šetrné léčivé masti na 

celé tělo

Po porodu bude vaše tělo vyčer-
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pané a bolavé, takže se vám bude 

hodit spousta produktů šetrné 

pečující kosmetiky. Krém na ruce, 

nohy, balzám na rozpraskané rty, 

ale i  případné poporodní odřeni-

ny, opruzeniny a otlaky, a  to i na 

intimních partiích. 

• Depigmentační krém pro roz-

jasnění pleti a odstranění 

skvrn

Pleť maminky bývá po porodu una-

vená, schází jí vitalita a přirozený jas. 

Těhotenství je navíc typické výrazný-

mi hormonálními změnami, které 

přispívají ke zvýšené tvorbě melani-

nu. Proto má spousta maminek v ob-

ličeji pigmentové skvrny (tzv. me-

lasmata), které se jí vytvořily během 

těhotenství. S péčí o unavenou pleť 

však můžete začít ihned po porodu 

použitím depigmentačního krému.

Věci na cestu z porodnice ať přinese 

až doprovod, většinou je není kam 

uskladnit a  není příjemné několik 

dní na pokoji zakopávat o  tašku 

s  pečlivě vypraným a  nažehleným 

prádlem pro miminko. 

Tak co doma?
Porod jste úspěšně zvládla, a  po-

malu se chystáte na odchod domů. 

A víte, co všechno by vás tam mělo 

čekat, co by měl tatínek za pomo-

ci babiček ještě přikoupit? Taková 

základní výbavička obsahuje:

• 6 košilek, nebo bodíček (vel. 

56 a 62)

• 6 kabátků (v současné době se 

moc nepoužívají)

• 6 dupaček (vel. 56 a 62)

• 2-4 overálky (pohodlnější na 

spinkání)

• 3 bavlněné čepičky

• 2-4 páry ponožek

• 2 páry rukaviček

• 2 vložky do zavinovačky; nej-

vhodnější jsou flanelové, po-

něvadž je lze prát (pro zimní 

období je vhodná péřová vlož-

ka, má však tu nevýhodu, že ji 

nelze prát

• 3 povlaky na zavinovačku,

• obojí lze nahradit dvěma mo-

derními pracími rychlozavi-

novačkami, které lze snadno 

prát, jsou hypoalergenní a lze 

je snadno využít i  jako hrací 

deku.

• 60 plen anebo plenky na jedno 

použití

• 5 obrázkových látkových plen 

(není nutnost, ale k  lékaři 

nebo k zábavě a uspávání mi-

minek jsou fajn)

• 2 nepromokavé podložky 
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INZERCE

Tááák snadné !
žádné předpírání, namáčení, 
vyváření ani žehlení
velká finanční úspora
poradenství
možnost nákupu na splátky 
nebo zapůjčení výbavičky

www.bamboolik.cz



(chránič matrace-volte s  PUR 

zátěrem, je prodyšný a  vodě 

nepropustný) - jedna se použí-

vá na přikrytí matrace v dětské 

postýlce, druhá se používá při 

ošetřování dítěte po koupání, 

lze nahradit papírovými pod-

ložkami, které vám ulehčí práci

• 3 flanelové pleny (jsou potře-

ba jenom pro zimní období),

• 3 osušky (nejlépe klasické TET-

RA osušky 90x100cm- silné va-

flové pleny)

• 6 žínek na mytí (doporučuje-

me zakoupit žínky dvojí bar-

vy, tři na mytí obličeje a tři na 

mytí tělíčka),

• 1 flanelová přikrývka,

• 1 peřinka (používá se jenom 

v zimě v chladných bytech).

Pro vyjíždění ven s dítětem si připravte:

• 2 vlněné čepičky,

• 2 vlněné kabátky,

• 1 spací pytel (pro zimní obdo-

bí).

Pro uložení dítěte doma se v prv-

ních šesti týdnech nejlépe hodí 

prádelní košík, případně kolébka, 

či koš na kolečkách. Na dno koší-

ku, nebo kolébky se vloží matrace, 

na matraci se položí nepromoka-

vá podložka. Místo prostěradla se 

obvykle používají pleny. Od 7. týd-

ne po porodu je vhodné nahradit 

prádelní košík dětskou postýlkou. 

Dítě pak má možnost z  postýlky 

pozorovat okolí.

Ke koupání dítěte si přichystejte:

• vaničku a  lehátko do ní nebo 

koupací kyblík

• molitanovou přebalovací pod-

ložku pod dítě (je vhodná pro 

ošetřování dítěte po koupeli).

• Dále si přichystejte:

• 2 speciální dětské lahvičky na čaj,

• teploměr na měření teploty 

vody, v níž se dítě bude koupat,

• dětský olej,

• kartáček na vlásky dítěte,

•  manikúru

• malou krabičku s vatou,

• dětské mýdlo (nejlépe nepar-

femovaný mycí gel)

 – krém proti opruzeninám

 – olejíček nebo mast na prdíky

 – vlhčené ubrousky

 – odsávačku hlenů (manu-

ální, či na vysavač)

 – tělesný teploměr (elekt-

ronický s  ohebnou špičkou, nebo  

ušním s ultračerveným paprskem)

• čistý líh na ošetření pupíku 

a borovou vodu 

Foto: Shutterstock.com
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1-2 s_BabyCalm.indd   1 8.4.2013   11:37:44

• Nové jednorázové plenky na českém trhu od českého výrobce za příznivou cenu 
• vyrobené z ECF celulózy která je nejlepším řešením z pohledu šetrnosti k životnímu prostředí 

a kvality.
• nejsou bělené chlorem , nejsou parfemovane a tím odpadá riziko, které vyvolává u miminek 

alergické reakce, tudíž zadeček Vašeho miminka je v maximálním komfortu.
• mají savé jádro, jsou tenké, prodyšné, mají pružné pásky a atraktivní zvířátkový design, který 

potěší nejen děti, ale i rodiče. Krásné barevné provedení se zvířátky upoutá pozornost Vašich 
dětí.

• Plenky Baby Charm šetrné pro vaše miminka i peněženky

www.bezvaplenky.cz

159 Kč / bal

bezvaplenky.indd   1 20.11.2017   16:51:52





JAK VYBÍRAT

Odvážíte si z porodnice miminko a chápete, že je důležité, aby už při této své první cestě bylo 

v bezpečí?  Potom je důležité vědět, jak pro něj vybrat správnou autosedačku… A protože 

s ním určitě budete chtít vyjet na první výlet, podíváme se i na kočárek…

AUTOSEDAČKU 

A KOČÁREK



Co je nejdůležitější vědět při 
výběru autosedačky
Autosedačku je možné vybírat po-

dle výšky dítěte (podle nové normy 

ECE R 129), nebo podle váhy dítěte 

(podle stále ještě platné normy ECE 

R 44). K tomu vám pomůže i tzv. ho-

mologační značka, kde naleznete 

číslo homologace, váhový rozsah, 

rozsah použití, kód země (např. E 

v kroužku s číslem 8 pro ČR) a také 

označení normy, podle které byla 

sedačka schválena. Aktuálně je plat-

ná norma ECE R 44 04 a  souběžně 

s  ní norma ECE R 129 (známá také 

jako i-Size), která je platná od čer-

vence 2013 a  zpřísňuje požadavky 

na dětské autosedačky. Autosedačky 

s označením „universal” jsou použi-

telné téměr v každém autě. Autose-

dačky se systémem ISOFIX se připo-

jují pomocí úchytů, které jsou pevně 

spojeny s konstrukcí vozu.

Jak postupovat při nákupu 
autosedačky
Než půjdete koupit autosedačku, 

získejte si co možná nejvíce informa-

cí o  jednotlivých výrobcích a  jejich 

produktech. Nechte si poradit od 

personálu, má své zkušenosti. Požá-

dejte o  ukázku správné manipula-

ce s  autosedačkou. Máte-li s  sebou 

auto, můžete v něm sedačku zkusit 

umístit. Při koupi si zkontrolujte, zda 

je přiložen český návod a  nechte si 

ho pro případ potřeby v autě. Pokud 

budete autosedačku nakupovat přes 

internet, postupujte podobně jako 

při nákupu v obchodě, nejdříve si ji 

vyzkoušejte! Při nákupu autosedač-

ky z  druhé ruky je důležité vědět, 

zda nebyla umístěna v  autě, které 

bouralo, nebo zda nebyla vystave-

na vlivům, které by její bezpečnost 

negativně ovlivnily. Proto doporuču-

jeme použité autosedačky kupovat 

jen od lidí, které znáte a důvěřujete 

jim.

Jaké jsou základní druhy 
autosedaček
• Skupina O- O+ je určena pro 

novorozence a kojence do 9 kg. 

Této autosedačce se říká skoře-

pina nebo vajíčko a  připevňuje 

se v autě tak, že dítě sedí proti 

směru jízdy. Na předním seda-

dle nesmí být tato autosedačka 

umístěna, je-li sedadlo vybave-

no air-bagem. Jakmile dítě do-

sáhne váhy 9 kg nebo mu začíná 

hlavička přesahovat přes okraj 

autosedačky, je nutné přejít na 

větší typ. 

• Skupina I je určena pro děti od 9 

do 18 kg, což obvykle odpovídá 

zhruba věku 9 měsíců až 4 roky. 

Upevňuje se na zadní sedadlo 

obvykle po směru jízdy. Dítě je 

zajištěno pětibodovými pásy a je 

chráněno především při čelních 

a  bočních srážkách. Autosedač-

ku je možné polohovat. 

• Skupina II je určena pro děti od 

15 do 25 kg, přibližně od 3 do 6 

let a je kombinovaná se zádovou 

nebo spánkovou opěrkou. Děti 

jsou v ní upevňovány klasickým 

tříbodovým pásovým systémem 

auta, poloha pásu bývá vhodně 
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přizpůsobena postavě dítěte. 

• Skupina III je určena pro největší 

děti od 22 do 36 kg, tedy od 6 

do 12 let, případně do dosaže-

ní tělesné výšky 150 cm. Jedná 

se o tzv. zvýšené sedadlo a dítě 

se připoutá tříbodovým bezpeč-

nostním pásem vozidla.

• Nová norma i-Size od váhového 

rozdělení upouští a předepisuje 

informaci o  rozsahu výšky dítě-

te, pro které je sedačka určena.

• Autosedačky pro univerzální po-

užití dle váhové kategorie dítěte 

kupujte jen v  případě, že je dítě 

lehčí a menší než je obvyklé. Podle 

testů neposkytují tak vysokou bez-

pečnost jako autosedačky určené 

pro konkrétní věk a váhu dítěte.

Jak vybrat kočárek?
Předpokládám, že pokud už ležíte 

v porodnici, kočárek zřejmě vybraný 

máte. Pokud se ale na porod teprve 

chystáte, možná vás potěší pár rad, 

jak vybrat ten správný.

1. Je rozdíl v tom, zda sháníte ko-

čárek do velkého města nebo na 

vesnici. Maminky ve městě urči-

tě ocení lehčí, skladné kočárky, 

se kterýma se snáze dostanou 

do MHD nebo je rychle složí do 

kufru auta. 
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2. Trojkolka versus čtyřkolka – když 

pominu vzhled, na který má ka-

ždý jiný názor, je důležité si uvě-

domit, že zatímco rozdíl mezi 

drahým a  levným čtyřkolákem 

je většinou jen ve váze a  pří-

padném ”vrzání”, mezi drahou 

a  levnou tříkolkou může být - 

kromě již zmíněného - obrovský 

rozdíl i ve stabilitě! 

3. Trojkombinace versus sólo hlu-

boký kočár a  posléze sporťák – 

záleží na volbě každého. Někdo 

dá přednost na prvního půl roku 

klasickému hlubokému kočárku 

a  později koupí  sporťák, jiný 

volí rovnou jeden kočár, který 

už od začátku nabízí všechny 

možnosti 

4. Cena – tady platí každý podle 

svých možností. Jen radím dobře 

počítat, protože někdy mohou 

lacinější kočárky přijít ve finá-

le dráž. Pokud můžete, tak si 

za kvalitu raději připlaťte. Tím 

nechci říci, že nejdražší je ten 

nejlepší - kdepak - to ne, ale 

než půjdete nakupovat, dobře 

zvažujte, co všechno od kočárku 

očekáváte, co nutně potřebuje-

te a co naopak s klidem oželíte.

Čeho si všímat dále…
Kola – obecně platí, že čím vět-

ší tím lepší. Určitě raději nafu-

kovací než takové ty ”golfáčo-

vé”. V  terénu nebo ve sněhu jsou 

malá kola strašně neobratná. 

Rozměry korby – dítě tráví v hluboké 

korbě cca 6-7 měsíců. Pediatři dopo-

ručují, aby nepřecházelo na sporťák, 

dokud samo nesedí. Musíte zvážit, 

zda vaše mimiko bude mít půl roku 

v létě či v zimě (kdy je zapotřebí fu-

sak), obecně se ale dá říci, že vnitřní 

délka korbičky +/- 80cm je postačující. 

Výška hluboké korbičky nad zemí 

– pokud jste vyšší, budete trávit 

polovinu procházky shrbení – zpo-

čátku je člověk věčně skloněný nad 

miminkem, tak myslete na svá záda. 

Výškově nastavitelná rukojeť – tak 

aby vyhovovala oběma rodičům.  

Vybírejte si spojenou rukojeť – ne 

takové ty dvě ručky jako mívají gol-

fáče – kočárek je snáze ovladatelný. 

Rozpětí kol – pokud budete jezdit 

výtahem, dobře si vše přeměřte, stej-

ně tak i  případné dveře u  pediatra 

či jiné překážky, které by vám v bu-

doucnu mohly znesnadnit pohyb. 

Dobře si zkontrolujte, aby dno kor-

by bylo hladké, rovné – může se to 

zdát jako bláznivý nápad, ale věř-

te, že jsou na trhu i  kočárky, které 

mají místo pevného dna jen jakou-

si kovovou mříž přes kterou je te-

noučká vrstva molitanu – chudák 

miminko jako by leželo na roštu! 

Také si pořádně překontrolujte brz-

dy! - bez legrace, ne u každého ko-

čárku máte jistotu, že opravdu drží. 

Sporťák – po nebo proti směru jíz-

dy – věčné dilema – ty z  vás, kteří 

váhají nad určitým typem kočárku 

právě proto, že nenabízí sportov-

ní sedačku čelem k  rodičům, mohu 

ujistit, že zhruba od osmi měsíců 

bude dítě zajímat vše kolem něj 

(mimo vás) a bude stejně chtít sedět 

ve směru jízdy a mít rozhled – a vy 

si rychle zvyknete, že vidíte jeho 

zádíčka a  ne obličejík. Jeho nálady 

i  lumpárny poznáte úplně stejně. 

Sportovní sedačka – její záda by měla 

jít vždy polohovat do lehu – ať už 

plynule nebo v  několika polohách. 

Raději se vyhněte kočárkům, které 

nabízejí ”sedící” sedačky – takové 

co se sklápí celé jako židlička. Uvě-

domte si, že vaše miminko přejde na 

sporťák okolo šesti měsíců a jeho pá-

teř rozhodně nebude připravená na 

spaní v sedě! Snad pro starší děti, kte-

ré už v kočárku nespí, anebo pokud 

mimi usne během nákupu – a  pak 

hurá rychle domů, rozhodně tento 

typ sedačky ale není vhodný na to, 

abyste s ním vyráželi na delší ”spací” 

procházky. Taky nespíte rádi na žid-

li – nenuťte k  tomu vaše miminko. 

Materiály – vyhněte se bavlně jako 

vnějšímu potahu. Navzdory ujiště-

ním prodavačů, že je to přírodní ma-

teriál speciálně ošetřený, můžete si 

být si být jistí, že za dva tři měsíce 

(obzvláště pokud budete mít letní 

mimi) bavlněná látka vyšisuje a ko-

čárek bude vypadat jako po 3. dítěti.  
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Vybírejte materiály, které jsou snad-

no ošetřitelné – omyvatelné, pří-

padně se dá celý potah z  kočárku 

stáhnout a přeprat – až vaše mimin-

ko vylije v  kočárku svůj první hrní-

ček šťávy, určitě si vzpomenete… 

Slunečník versus překlápěcí rukojeť 

kočárku – záleží na vás. Někdo bude 

bránit do krve přehazovací rukojeť, 

jiný vám řekne, že stejně bravurně 

zvládne bleskově nastavit slunečník, 

když zahne proti sluníčku – záleží na 

každém, co si zvolí. Určitě jsou obě 

varianty vyhovující.

Pětibodové pásy - jednoznačně ob-

rovská výhoda - obzvláště pokud je 

dítko živější.

Údržba kočárku - informujte se u pro-

davače, které části potahu jsou odní-

matelné a jakou údržbu daný materiál 

vyžaduje. Obecně platí - čím více lze 

kočárek "vystriptýzovat", tím lépe. 

Přeci jen za ty dva roky co ho budete 

používat, se nastřádají různé nehody.

Vychytávky, které mít nemusíte, 
ale které jsou super, když je máte:
Otočná kola usnadňující zatáčení 

kočárku - odpadá nadzvedávání na 

každém rohu.

Ruční brzda na rukojeti kočárku - oce-

ní hlavně ti, kteří budou častěji zdolá-

vat kopce – odpadají takové ty situa-

ce, kdy kočár za sebou vláčí maminku, 

která brzdí podrážkami co to dá.

Plynulé polohování dna v korbičce - 

skvělé např. když je miminko nachla-

zené – můžete ho lehounce naklopit 

a lépe se mu dýchá.

Podvozek na který se dá nacvaknout 

autosedačka - oceníte např. při ná-

kupech.

Odvětrávání korbičky – prima proti 

”zapaření” miminka nejen v letních 

měsících. Slídové okénko ve střeše 

kočárku – na ”hlídání”.

Pumpička na kola – neurazí a při ma-

lém defektu může pomoci dojet.

Hurá do obchodu!
I  když se rozhodnete kupovat ko-

čárek přes internet - často to vyjde 

cenově lépe, určitě si napřed zajdě-

te do obchodu. Nejlépe je udělat si 

s partnerem doma seznam věcí, kte-

ré od kočárku očekáváte a pak vyra-

zit na "výlet" do obchodu. Udělejte 

si na to čas, určitě běžte oba - a nej-

lépe aby se vám to časově hodilo, 

žádná honička  - no prostě "výlet". 

Nezapomeňte se vyzbrojit vlastním 

centimetrem. Často se stává, že pro-

davači loví rozměry kočárku z  růz-

ných brožur a  stejně vám ve finále 

nejsou schopni říci, zda je to vnitřní 

či vnější rozměr korbičky. Pohrajte si 

tam. Vyberte si pár kočárků, které 

vás něčím zaujaly a  pak si je otes-

tujte. Nezapomeňte, že jej budete 

používat minimálně další dva roky 

a  bylo by škoda dát spoustu peněz 

a  po měsíci zjistit, že vás ten kočá-

rek dohání k  šílenství. A  nenechte 

se nutit prodavačem do okamžitého 

nákupu. To, že jste 2 hodiny "tréno-

vali" na prodejně, vás ještě k ničemu 

nezavazuje! Taky si nechejte radit 

jen v "rozumné" míře. Bohužel čas-

to platí, že prodavač chválí jen to, 

co má v  obchodě (logicky), takže 

se vám klidně může stát, že ve ve-

dlejším obchodě vám ten do nebe 

vychvalovaný kočárek naopak po-

mluví do posledního šroubku. Prostě 

nechte se informovat a pak se řiďte 

vlastním rozumem. Hodně štěstí při 

nákupech!

Zdroj: miminko.estranky.cz,

zdravi4u.cz, porodnice.cz

Foto: Shutterstock.com
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Tak konečně se nám poštěstilo a já po něko-
lika týdnech mohu mému milému sdělit ra-
dostnou zprávu „jsem těhotná“. Měl radost 
:-) 
Po několika týdnech nevolností, kdy jsem ko-
nečně byla schopná trochu fungovat, jsme se 
s manželem začali poohlížet, kde nakoupíme 
ten správný kočárek a potřebnou výbavičku. 
Každá těhulka si přeci chce vybrat pro svého 
drobečka ten nejvíc NEJ kočárek, a já nebyla 
výjimkou. 
Zajdu do obchodu, koupím kočár a je to. Tak 
jsem jukla na internet, který kočárek si zítra 
dojdu koupit. Když jsem strávila na internetu 
celý týden, zjistila jsem, že to tak jednoduchý 
úkol nebude.
Designový kočárek, který váží 1kg, složí se 
do kabelky a projede i vypuštěný rybník plný 
kamení prostě neexistuje.
Nicméně jsem si našla 5 favoritů, které se mi 
líbily na pohled a vydala se je omrknout na 
vlastní oči. Navštívila jsem v Praze několik ob-
chodů, kde mi mnou vybrané kočárky ukázali 
a já už měla téměř jasno.
Při návstěvě těhotné kamarádky, která byd-
lí v  Praze na Hájích, jsme zašli do obchodu 
BabyShopík (www.eshopbaby.cz), kde mě 
ochotná paní prodavačka zahrnula otázka-
mi, které mi nikdo před tím nepoložil a můj 
vybraný designový kočár najednou nedával 
smysl. Jestli prý jezdím autem, nebo MHD? 
Jestli nebydlím ve vyšším patře bez výtahu, 
jestli nejsem omezená nějakými rozměry, na-
příklad malý výtah či úzký vchod, jestli chci 
s  kočárkem běhat nebo jezdit na bruslích, 
jestli budu jezdit v terénu nebo jen po měs-
tě, jak velké mám auto, aby se mi kočárek 
vešel do kufru.
Vysvětlila mi, že pro každého je vhodný jiný 
kočárek dle použití. Ukázala nám spousty 
značek a  typů kočárků a  já najednou zjisti-
la, že do mých designových kočárků fouká, 
díky krátké boudě svítí sluníčko a dítě i vleže 

vlastně neleží ale sedí. A bez ruční brzdy se 
na bruslích také neobejdu. Nakonec nás za-
ujaly a ohromily kočárky Gesslein které jsem 
v  jiném obchodě neviděla. Sportovní korba 
je nejdelší a zároveň nejlepší, jakou jsem kdy 
viděla, v leže má 100 cm, takže mimčo se v ní 
vyspí i ve 3 letech. Je výborně zateplená, ni-
kde nefouká, jde polohovat do úplné roviny 
a  zároveň do sedu. Opěrka nohou je polo-
hovací a zároveň jde prodloužit nebo zkrátit, 
navíc je sportovní korba vybavená vložkou 
(loopem) šitou z antibakteriálních materiálů 
a vyplněnou Tenclem. Paní prodavačka říka-
la, že je to materiál který má termoregulační 
vlastnosti, v zimě hřeje a v  létě chladí. Moc 
jsem nevěřila, ale po roce používání musím 
uznat, že to opravdu funguje, v  zimě krás-
ně zatepluje kočárek zespodu a v létě se náš 
prcek mnohem méně potí. Tento materiál je 
navíc prodyšný, takže případný pot je dobře 
odváděn.
Stejné vlastnosti má i  fusak od Gessleinu, 
dítě v něm vozíme i v teplém počasí, v zimě 
jsme ho dávali do fusaku tak jak byl oblečen 
doma, a to i v -10°, ušetřili jsme si spoustu ob-
lékání. Bouda se dá prodloužit a napoloho-
vat tak, že jsme doteď nepotřebovali žádnou 
sluneční clonu proti sluníčku nebo větru, na 
léto lze celou zadní stranu boudy odepnout 
a  kočárek přes integrovanou moskytiéru 
krásně větrá. Dokonce je v  ní i  velká kapsa 
schovaná pod švem. 
Kočárek se nám oběma líbil, tak jsem si paní 
prodavačce posteskla, je škoda, že neexistu-
je kočárek, který by byl skladný, lehký a zá-
roveň i do terénu a sněhu, kamarádka zase 
chtěla přehazovací rukojeť a  nafukovací 
kola. Jestli se nám kočárek do teď líbil, tak 
to co nám předvedla paní prodavačka nás 
uchvátilo. Kočárky Gesslein mají různé pod-
vozky, model F6 s přehazovací rukojetí a mo-
del F4 který se složí snad i do Smarta. Každý 
dobře odpružený s polohovací rukojetí (mě-

řím 185cm), konečně kočárek, u  kterého se 
nebudu hrbit. Sportovní korba lze nasadit po 
i proti směru jízdy. Kola Air, která kombinují 
výhody nafukovacích i  nenafukovacích kol. 
A když nám stále ochotná paní prodavačka 
ukázala přední velká výměnná pevná kola do 
terénu, která lze jednoduše vyměnit a spor-
tovní korbu kterou lze nasadit cca o 20 cm 
výš, aby jsme se k  mimču nemuseli ohýbat, 
bylo rozhodnuto. 

Tedy skoro, bohužel Gesslein se šije v 50 bar-
vách a 120 barvách vložky (loopu), které jdou 
navíc libovolně kombinovat. Vybrat správ-
nou barevnou kombinaci byla fuška, man-
žel už trochu šílel, naštěstí mají na prodejně 
vzorky látek.
O  omyvatelném košíku, UV50, refl exních 
prvcích, nosnosti 20 Kg, možnosti nasadit 
5 značek autosedaček, kombinaci od narození 
s vložnou taškou, nebo hlubokou korbou, zá-
rukou na konstrukci 3 roky už ani nemluvím.
Kamarádka si koupila model F6 s  vložnou 
taškou, který má navíc její vysněnou přeha-
zovací rukojeť a  já F4 s  ruční brzdou a hlu-
bokou korbou, fusakem a Buggy sporťákem, 
který proměnil můj kočárek v golfky. 
Co nás také utvrdilo ve výběru značky 
Gesslein je servis na prodejně. Případné 
opravy provádí po domluvě na počkání, kdy-
by oprava měla trvat delší dobu, zapůjčí ná-
hradní kočárek.
Nakonec mi v  této prodejně Babyshopík 
(www.eshopbaby.cz ) nepomohli jen s výbě-
rem kočárku, ale poradili s  celou výbavou 
pro naše miminko, i co budu potřebovat do 
porodnice a  já nemusela složitě zjištovat co 
budu potřebovat.  Tento obchůdek jsem si 
zamilovala, prodavačky jsou vždy ochotné 
a  vždy dobře poradí, a  i  když to mám přes 
celou Prahu, tak cesty nikdy nelituji.

www.eshopbaby.cz

JAK JSEM VYBÍRALA 

KOČÁREK

Komerční prezentace

eshopbaby.indd   1 20.11.2017   10:51:21





Vždycky když čtu o porodu a všem kolem něj, 

setkávám se názory, jak se maminky porodu děsí 

a jaký je to pro ně stres. Nevím. Někdy kolem 

třetího měsíce jsme dostala hroznou depresi 

z toho, že už je to nezvratné, prostě už jenom 

poroste a já ho budu muset porodit. Potom zafungovaly hormony a já se bát přestala. 

A jak moje břicho rostlo a mohutnělo, nakonec jsem se těšila.

POROD
A CO DÁL?
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Samozřejmě, ne na ty bolesti a po-

byt na porodním sále, ale na to, až 

to budu mít za sebou a  budu mi-

minko svírat v náručí. Krásnější po-

cit asi žena už nikdy nezažije. No, 

jenom se ho dožít…

Než to příjde…
Samozřejmě jsem si, obzvláště po-

prvé říkala, jestli to poznám. Jestli 

nepojedu do porodnice moc brzy, 

nebo naopak pozdě. Jestli si nesple-

tu poslíčky s  porodními bolestmi. 

Ono to totiž s  těmi bolestmi není 

tak jednoduché.

• Při prvním porodu jsem jela 

do porodnice, odhodlána do-

jet tam, co nejpozději, až když 

jsem měla bolesti v pětiminu-

tových intervalech. Přesto jsem 

tam strávila ještě osm hodin, 

než se syn narodil

• Druhý porod jsem téměř zaspa-

la. Kdybych totiž nepotřebova-

la na toaletu, snad by mě ani 

nic nezačalo bolet. Blížící porod 

ohlásil lehce krvavý výtok. Syn 

se narodil okamžitě po příjezdu 

do porodnice

• Do repertoáru předporodní 

„ohlašovačů“ už mi chyběl jen 

jediný. Aby mi odešla plodová 

voda. Viděla jsem to vždycky 

jen ve filmech a hrozně jsem 

se toho bála. Představila jsem 

si katastrofickou situaci, kdy 

se pode mnou někde ve spo-

lečnosti najednou objeví louže 

vody. Tak to se nestalo. Voda 

mi praskla zrovna při sledování 

ukrutně zajímavého filmu.

Abych to ovšem nějak shrnula. S po-

rodními bolestmi to prostě není jed-

noduché. Někdo je pociťuje jen jako 

silnější bolest při menstruaci, jiné-

mu se přidají křížové bolesti a bez 

nějaké analgezie by porod doslova 

protrpěl. Někdy se  bolesti dostaví 

až ve chvíli, když už je rodička ote-

vřená na šest, až sedm centimetrů, 

kdy porod pokročil do finální fáze, 

jindy dlouhé hodiny před porodem. 

Hledat nějaké zobecnění nelze. 

Mnohdy se hovoří o tom, že do ur-

čité míry lze vysledovat genetickou 

podobnost – já osobně musím říct, 

že porody moje a porod mojí sestry 

byly dvě docela odlišné záležitosti.

V jednom se ovšem určit shodujeme. 

Tak jako jistě víc než 99% maminek 

jsme nakonec ty pravé porodní bo-

lesti bez problémů odhalily. Pro ty, 

co stále váhají snad jen stručný vý-

čet toho, co lékaři považují za na-

prosto závažnou indikaci k odjezdu 

do porodnice.

• Je to vždy odtok plodové vody

• Silnější krvácení z rodidel

• Pravidelné kontrakce trvající 

nejméně dvě hodiny, které se 

postupně se zintenzivňují.

Máte pocit, že už se k vám blíží? Mož-

ná vás bude zajímat, co bude dál.

Příjem? A co to vlastně je?
Přijedete do porodnice, a pokud je 

to poprvé, asi netušíte, co vás čeká. 

„Jděte si na příjem“, instruuje vás 

lékař, jenomže, co to ten příjem 

vlastně je.

Administrativní příjem proběhne 

na základě vaginálního vyšetření 

a  kardiotografického záznamu. Co 

to je a k čemu slouží? 

• Vaginální vyšetření, nebo-li vy-

šetření pochvou, určí, jak jsou 

porodní cesty připraveny k po-

rodu nebo v jaké fázi už porod 

je. 

• Kardiotografický záznam dává 

informaci o  srdečních ozvách 

plodu a  o  děložních kontrak-

cích. Rodička sedí v  křesle, na 

břiše má přiloženy 2 sondy, 

které po dobu asi 20ti minut 

snímají a  zapisují srdeční ozvy 

plodu a děložní kontrakce. 

Často ještě lékař provede vyšetření 

ultrazvukem s cílem ověřit si polohu 
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plodu a zjistit váhový odhad. 

Poté přichází na řadu klyzma a holení. 

Dříve byly rodičky oholeny kom-

pletně. Nyní se požaduje, aby ro-

dička měla oholeno ochlupení v ob-

lasti hráze a  konečníku. Má-li být 

porod ukončen císařským řezem, 

je nutné oholit chloupky na břiše, 

kudy povede jizva a část pubického 

ochlupení. 

Klyzma je aplikace asi půl litru tep-

lejší vody konečníkem do střev. Před 

porodem má dva důvody – vyprázd-

nění střev a prohřátí celé břišní du-

tiny. 

Rodička se po klyzmatu vyprázdní, 

a pokud třeba v  těhotenství trpěla 

zácpou, pocítí úlevu. Někdy plná 

střeva mohou být i  příčinou horší-

ho postupu porodu. Po vyprázdnění 

odpadne rodičce starost o to, jestli jí 

náhodou při samotném porodu ne-

bude odcházet stolice. (Bylo to tak 

vždy a vždy to tak bude, že naléha-

jící část miminka před sebou tlačí 

náplň střev a  močového měchýře, 

a dítě se rodí mezi stolicí a močí.) 

Druhý důvod, proč se klyzma do-

poručuje, je účinek spazmolytický 

(k  uvolnění křečí). Teplá voda pro-

hřeje břišní dutinu, dojde k  uvol-

nění a  zároveň k  podpoře začátku 

porodu. 

Toaletu má už dnes každá rodička 

na porodním sále pro sebe, v klidu 

se může půl hodiny vyprazdňovat 

a celou proceduru zakončí osprcho-

váním se. Jen pozor na: 

1. po aplikaci klyzmatu (rodička 
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leží na boku) zatáhnout koneč-

ník a pár minut (alespoň 10) ne-

chat vodu ve střevech působit 

2. pak na WC před vyprazdňováním 

pevně dosednout – stříká to 

3. během půl hodiny byste se měla 

vyprázdnit (alespoň 3x) a pak se 

osprchujete 

A už je to tady!
Příprava už je za vámi? Tak to už 

bude miminko brzy na světě. Porod 

probíhá ve třech fázích. Říká se jim 

porodní doby. První doba porodní je 

doba "otevírací", druhá doba "vy-

puzovací" a třetí doba "k lůžku".

1. První doba porodní začíná 

nástupem pravidelných stahů dě-

ložního svalu, stahy z  počátku 

přicházejí někdy po 30 jindy po 

20 minutách. Trvají obyčejně 15 

až 20 sekund. V  průběhu porodu 

se jejich délka prodlužuje, tak-

že ke konci trvají až 45 sekund. 

Naproti tomu přestávky mezi jed-

notlivými stahy děložního svalu se 

postupně zkracují z 30 minut na 20, 

pak 15 dále až na 10 minut. Poté na 

8, 6, 5 a nakonec na 3 nebo i méně 

minut.

Lékař nebo porodní asistentka pra-

videlně kontrolují otevírání dělohy 

vyšetřováním pochvou. Kromě toho 

kontrolují činnost srdíčka plodu. 

Kontrolu srdeční činnosti plodu je 

možno provádět dvojím způsobem, 

buď opakovaně naslouchátkem 

přes břišní stěnu nebo nepřetržitě 

speciálním přístrojem kardiotoko-

grafem (monitorem). Tento přístroj 

zvukově i  graficky registruje nejen 

každý úder srdíčka plodu, nýbrž 

i  každý stah děložní svaloviny. Ro-

dička tak může slyšet tlukot srdíčka 

plodu.

V  průběhu první doby porodní se 

postupně zvyšuje tlak plodové vody 

na vak plodových van, a  tak v  ur-

čitou chvíli plodové blány puknou 

a plodová voda odteče. Pokud však 

plodová voda neodteče sama od 

sebe a děloha je již značně otevřená, 

je nutno protrhnout blány uměle. 

 

Působením děložních stahů se hla-

vička plodu posouvá milimetr za mi-

limetrem směrem k pochvě, přitom 

se přizpůsobuje tvaru kostěné pán-

ve rodičky a trochu se prodlouží. Jde 

jenom o dočasné prodloužení, pro-

tože za několik dní po porodu hla-

vička nabude opět původního tvaru. 

Pozvolné, šetrné sestupování hla-

vičky vyžaduje určitou dobu, a  tak 

u žen, které rodí poprvé, trvá první 

doba porodní 6 -11 hodin. U vícero-

diček vzhledem k tomu, že porodní 

cesty již byly předchozím porodem 

roztaženy, proběhne první doba 

porodní rychleji, většinou za 3 - 6 

hodin.

Když se děloha otevře natolik, (na 

10 cm) je otvor již tak velký, že jím 

může projít hlavička rodícího se 
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plodu, končí první doba porodní.

Rodička většinou pozná tuto část 

porodu sama, protože pocítí tlak 

na konečník. Je to pocit podobný 

tomu, jaký se dostavuje při nucení 

na stolici. Pro rodičku je to vlastně 

příjemné znamení, ohlašuje jí, že 

již absolvovala nejtěžší část porodu. 

Rodička má porodní asistentku 

nebo lékaře upozornit na pocit tla-

ku na konečník, ti jí pak poradí, jak 

si má správně počínat během další-

ho průběhu porodu.

2. Druhá doba porodní končí po-

rodem dítěte. U prvorodiček trvá do 

hodiny, u vícerodiček 15 - 30 minut. 

Během druhé doby porodní leží 

většinou maminka na porodnickém 

lůžku a aktivně spolupracuje při po-

rodu podle pokynů lékaře. Je důle-

žité snažit se dodržovat přesně jeho 

pokyny, neboť podle postupu poro-

du je v různých chvílích vhodné tla-

čit, v  jiných nikoliv. Tlačení při po-

rodu je vlastně použití břišního lisu, 

které se provádí s nohama přitaže-

nýma k  břichu, nebo se používají 

podpěry pro nohy, to záleží opět na 

vybavení porodnického zařízení.

V některých případech je nutné pro-

vést epiziotomii - nástřih hráze, aby 

rodící se hlavička dítěte hráz nepro-

trhla. Provádí se většinou u prvoro-

diček. Hojení rány po nástřihu hráze 

trvá sice několik dní, ale pokud by 

však došlo k  protržení hráze, bylo 

by hojení delší a hlavně problema-

tičtější. Při samotném nástřihu ne-

budete cítit téměř nic.

Po porození dítěte je třeba podvá-

zat a  přestřihnout pupeční šňůru. 

Směrem k  dítěti se pevně převáže 

nebo zasvorkuje, směrem k placen-

tě se zasvorkuje a v místě mezi obě-

ma body se přestřihne. V této době 

je také možné zasvorkování od pla-

centy povolit a nabrat do zkumavek 

krev na různá vyšetření - například 

měl-li plod během porodu problé-

my s kyslíkem, je možné z vyšetření 

zjistit složení krevních plynů, při RH 

imunizaci se zjišťuje krevní skupina 

dítěte nebo máte-li zájem darovat 

pupečníkovou krev, provádí se od-

běr krve k transplantaci...

V  poslední době se novorozenec 

ještě před ošetřením položí matce 

na břicho. Tím se posílí vztah mezi 

matkou a  dítětem a  také se lépe 

rozvíjí kojení. Pokud však dítě špat-

ně dýchá nebo jeví jakékoliv znám-

ky nepravidelnosti, přistoupí dětský 

lékař okamžitě k ošetření.

3. doba porodní  - v  této době 

porodní dochází k  odloučení a  vy-

puzení placenty (lůžka) z  dělohy. 

Toto trvá 15 - 30 minut. Lékař vás ve 

vhodnou dobu vyzve k poslednímu 

zatlačení a vypuzením lůžka porod 

končí. Lékař lůžko prohlédne a vě-

nuje se vašemu ošetření po porodu.

Poté zůstáváte dvě hodiny pod do-

hledem asistentek na porodním 

sále, a teprve potom jste přemístě-

na na oddělení šestinedělí. A jak je 
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HOMEOPATIE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

596 113 330 / 776 879 799 | budtezdravi@budtezdravi.cz | WWW.BUDTEZDRAVI.CZ
Novinky naleznete na facebookové stránce AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

Projít těhotenstvím jakoby nic se poštěstí málo-
které ženě. Organizmus musí zvládnout nároč-
né hormonální, fyzické a psychické změny. Každý 
další měsíc může být ve svých „vrtoších“ záludněj-
ší. Nastávající maminka má notně omezený výběr 
z běžných léčiv. S homeopatií je to však jiné – neo-
hrozí ani ji, ani děťátko. Aby těhotenství patřilo 
k  nejkrásnějším obdobím vašeho života, nechte 
se inspirovat přehledem nejúčinnějších léků z řady 
Česká homeopatie.

Ach, ty nevolnosti… (2. měsíc): Nevolnost, 
pocit hořkosti v ústech spolu s nadměrným množ-
stvím žaludečních šťáv a slin, odpor vůči pachům, 
spavost a  únava trápí na začátku těhotenství 
asi tři čtvrtiny žen. Nebezpečí nastává v  přípa-
dě úporného zvracení, vyčerpání a   dehydratace. 
Lék Silicea AKH v  kombinaci s  Natriem phos-
phoricem AKH těhotenské nevolnosti zkrotí. 
Silicea AKH zároveň posílí imunitu a urychlí rege-
neraci organizmu po porodu. 

Pozor, zácpa! (3. měsíc): Nevolnosti by měly 
být sice na ústupu, ale změny ve vnímání chutí 
a pachů mohou způsobit odmítání potravin, které 
jsou důležitou součástí jídelníčku. Rozjitřené smysly 
uklidní a  drastickému úbytku váhy zamezí Arse-
nicum album AKH a Aurum metallicum AKH. 

Jestliže naopak maminkám chutná 
příliš (hlavně sladké a kyselé), situ-
aci stabilizuje Argentum nitricum 
AKH a Natrium phosphoricum 
AKH. Se zácpou pomůže Silicea 
AKH a  Graphites AKH. Nutné je 
ale při tom myslet na pitný režim 
a vlákninu.

Strie, pocení a  pigmen-
tové skvrny (4. měsíc): Napíná-

ní a  praskání kůže, zvýšené pocení, pigmentové 
skvrny, vyrážky, ekzémy, zhoršená kvalita vlasů 
či nežádoucí ochlupení jsou častým trápením 
2. trimestru. Graphites AKH zlepšuje kondici kůže 
před porodem i po něm. Spolu s lékem Apis melli-
fi ca AKH snižuje riziko růstu výrazného ochlupení 
na tvářích, na břiše a kolem bradavek. S vypadá-
váním vlasů pomůže Acidum phosphorium AKH. 
Nadměrné pocení a výskyt ekzémů stabilizuje lék 
Sulfur AKH.

Bolavá záda a  gynekologické problémy 
(5. měsíc): Bolestem stydké spony nebo zad 
nelze předejít, lze je však zmírnit prostřednictvím 
Dulcamary AKH a  Hyperica perforata AKH. 
Pokud se objeví výtok, který zapáchá a je doprová-
zen pálením a svěděním, může jít o infekci. Vhodné 

je pak Allium cepa AKH spolu s protizánětlivým 
Kaliem muriaticem AKH, které snižuje nežádou-
cí účinky antibiotik, a Thujou occidentalis AKH, 
která léčí nemoci dělohy, močových i  porodních 
cest.

Nebezpečné otoky, křečové žíly a  hemo-
roidy (6. měsíc): Kotníky, lýtka, tvář a další části 
těla často otékají. Na otoky vždy upozorněte svého 
gynekologa, aby se včas vyloučily problémy s ledvi-
nami a vysokým tlakem (preeklampsie). Apis melli-
fi ca AKH má blahodárný vliv na správnou funkci 
ledvin. Doporučujeme jej užívat jako prevenci po 
celou dobu gravidity. Proti vzniku hemoroidů a kře-
čových žil či jejich bolestivému vystoupnutí sáhněte 
po lécích Graphites AKH a Apis mellifi ca AKH. 

Nízký tlak (7. měsíc): Motání hlavy, mdloby, 
zimomřivost, studené ruce a  nohy a   zvýšenou 
únavu – to všechno může způsobit nízký tlak. 
Jeho nebezpečí je v  tom, že pokud dojde k  pádu 
v důsledku omdlení, může se nastávající maminka, 
případně i děťátko vážně zranit. Hodnotu krevního 
tlaku pomůže stabilizovat kombinace homeopatik 
Kalium carbonicum AKH a Silicea AKH. 

Únava, výkyvy nálad a  strach z  porodu 
(8. měsíc): Těhotenství je pro ženu emočně velmi 
náročné. Slzy a  rozladění zažene užívání léku 
Silicea AKH spolu s Acidem phosphoricem AKH, 
které se osvědčilo při léčbě depresí. Vnitřní neklid 
a  nejistotu potlačí Argentum nitricum AKH. 
Strach a  obavy z  mateřských povinností zaplaší 
Arsenicum album AKH.

Nespavost a porod (9. měsíc): Úzkosti nebo 
jen nepohodlí kvůli velkému bříšku mohou vést 
k nespavosti. A to zvláště v závěrečné fázi těhoten-
ství. Od 4. měsíce je proto vhodné užívat Artemisii 
vulgaris AKH a Arsenicum album AKH. V období 
těsně před porodem nelze než doporučit užívání 
léku Apis mellifi ca AKH, který se postará o vyrov-
nání hormonálních stavů a zařídí, aby porod začal 
samovolně a ve správný čas.

Naše doporučení vycházejí 
z mnohaleté homeopatické praxe, 
přesto je nutné si pamatovat, že 
homeopatie se zakládá také na 
jedinečném stavu pacienta. Nevá-
hejte proto konzultovat své potíže 
s profesionálním homeopatem!

MUDr. Alexandr Fesik,
lékař a homeopat



to tou dobou s  miminkem? Záleží 

na zvyklostech porodnice. Někde 

vám miminko nechají celou dobu 

a vy si ho odvážíte na oddělení, kde 

ho také máte stále u  sebe. Jinde 

jsou zvyklí ze sálu miminko po ně-

jaké době odnést na "šestinedělí"   

a vrátit vám ho až po vašem přícho-

du na oddělení nebo dokonce až za 

několik hodin poté (abyste si mohla 

odpočinout). U  zdravého donoše-

ného dítěte to není nutné, a pokud 

byste ráda měla miminko u  sebe, 

nebojte se ozvat. 

Ať tak či onak, po několika hodi-

nách se ocitnete na pokoji šesti-

nedělí, kam za vámi denně přijde 

na vizitu porodník a  zkontroluje 

váš zdravotní stav. Každý den přijde 

i dětský lékař a podá vám informa-

ce o vašem děťátku. Využijte těchto 

vizit lékařů a ptejte se na vše, co je 

vám nejasné. 

Na oddělení šestinedělí zůstanete 

i  s  dítětem přibližně 4–7 dní, pří-

padně déle. Záleží na tom, jak dítě 

prospívá a jak dlouhou dobu budete 

potřebovat na zotavení po porodu.

Když přijdete domů
S velkou slávou se po necelém týdnu 

odeberete domů. V žádném přípa-

dě by to ale nemělo znamenat, že 

se rovnou vrhnete do práce. Režim 

dne šestinedělky je plně podřízen 

péči o kojence, která je spolu s koje-

ním minimálně zpočátku vyčerpáva-

jící. Proto by novopečená maminka 

neměla být navíc příliš zatěžována 

starostmi o  domácnost. Na pomoc 

by měli přispěchat blízcí. Maminka, 

tchýně a samozřejmě manžel. 

Proto byste měla využít každé mož-

nosti k odpočinku a ke spánku i bě-

hem dne. V  noci by se měli v  péči 

o kojence oba rodiče střídat.

V  denním programu byste si měla 

najít čas pro gymnastická cviče-

ní a  pro procházky s  dítětem. Při 

vhodném počasí můžete  vyjet s ko-

čárkem už za dva tři dny po návra-

tu z porodnice, zprvu nejlépe s do-

provodem. Závisí to samozřejmě na 

mnoha okolnostech: na roční době, 

počasí, na okolí bydliště. K první vy-

cházce je nejlépe vybrat pěkný den 

bez větru, mrazu nebo deště. V par-

ném létě je vhodný večerní chládek, 

v zimě naopak polední doba. 

Co by mělo být na talíři
Aby byly miminko i maminka v po-

hodě, záleží také na tom, jak kva-

litní je maminčin jídelníček. Asi 

neřeknu nic převratného, když do-

poručím pestrou stravu, která se 

nebude příliš lišit od toho, co jsme 

doporučovali v  jídelníčku pro tě-

hotné. V  jídelníčku by tedy mělo 

být zastoupeno co nejvíce syrového 

ovoce i  zeleniny, dostatek mléka, 

mléčných výrobků i masa, brambo-

ry, velmi málo moučných jídel a té-

měř žádné sladkosti.

Pokud jde o množství jídla, neplatí 

žádné přesné pravidlo, kolik jídla 

má šestinedělka sníst. Protože se 

organizmus má vrátit do stavu před 

těhotenstvím, je třeba dbát na to, 

aby se i  tělesná hmotnost vrátila 

k výchozí hodnotě na začátku těho-
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tenství. Proto je užitečné mít doma 

malou osobní váhu a  kontrolovat 

tělesnou hmotnost pravidelně kaž-

dý týden.

U některých žen, které byly před tě-

hotenstvím slabší tělesné konstruk-

ce, bývá mírný hmotnostní přírůstek 

v šestinedělí vítán. Je běžnou zkuše-

ností, že na mnohé ženy, které byly 

před otěhotněním tělesně slabé, 

nervózní a  často nemocné, mateř-

ství většinou působí jako lék.

Naopak u žen majících sklon k oty-

losti je třeba každému hmotnostní-

mu přírůstku v šestinedělí zamezit, 

protože by se mohl stát trvalým. 

U šestinedělek tohoto typu by měla 

být pravidelná týdenní kontrola tě-

lesné hmotnosti pravidlem. 

Při zjištění nežádoucího hmotnost-

ního přírůstku je třeba pravidelný 

pocit hladu odstraňovat ovocem 

a dbát na hojnost tělesného pohy-

bu – nejenom procházek, nýbrž i tě-

lesných cvičení.

Kolik tekutin denně vypít
Kojící maminka má denně vypít více 

tekutin než nekojící žena, protože 

určitá část tekutin se spotřebuje při 

tvorbě mléka. Vzhledem k tomu, že 

dospělá žena potřebuje denně vypít 

nejméně 1,5 l tekutin, musí kojící 

šestinedělka vypít za den přes 2 l.

Nejvhodnějšími nápoji pro kojící 

matky jsou mléko, podmáslí, šípko-

vý čaj, slabý černý čaj a voda ochu-

cená ovocnou šťávou.

Co se děje v těle po porodu
Největší změny nastávají na děloze. 

Po porodu sahá děloha svým hor-

ním okrajem až k  pupku. Den po 

dni se její velikost zmenšuje; během 

deseti dnů po porodu sestoupí hor-

ní okraj dělohy do kostěné pánve 

natolik, že již není skrze břišní stě-

nu hmatný. Lékaři kdysi toto zmen-
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šování nazvali „zavinování“. 

K zavinování dělohy jsou nezbytné 

stahy děložního svalu, po porodu 

se jim říká „poporodní stahy“. Jsou 

většinou jenom nepravidelné; prvo-

rodičky je obyčejně ani nevnímají, 

u vícerodiček se někdy objevují jako 

obyčejný tupý tlak v břiše. Pokud by 

vám byly nepříjemné, oznamte to 

při vizitě lékaři. Předepsal by vám 

lék k potlačení vnímání bolesti. 

Při zavinování dělohy odchází z dě-

ložní dutiny tekutina zvaná „očist-

ky“. Mají zpočátku krvavou barvu, 

později jsou hnědé a nakonec býva-

jí bezbarvé. Po 1–2 týdnech se úplně 

ztratí.

Očistky je třeba zachycovat do čis-

tých porodnických vložek. Vzhle-

dem k  tomu, že očistky obsahují 

bakterie pocházející z  pochvy, je 

třeba dodržovat přísné hygienické 

zásady. Jinak by se mohly bakterie 

přenést na prsní bradavky, odkud 

by mohla infekce přejít do mléčné 

žlázy a vyvolat zánět. 

Stěny pochvy, které se musely bě-

hem porodu značně roztáhnout, 

aby pochvou mohl projít plod, se 

v šestinedělí opět stahují a nabývají 

své bývalé pružnosti.

Také svalstvo pánevního dna se 

v  šestinedělí vrací do původního 

stavu. Jde o  svaly uložené v  dolní 

části pánve, jejichž úkolem je udr-

žovat dělohu ve správné poloze. 

To svalstvo, které se ve druhé době 

porodní muselo značně roztáhnout 

a  uvolnit, aby umožnilo průchod 

plodu, se musí v  šestinedělí stáh-

nout a nabýt své původní pružnosti.

Břišní stěna bývá po porodu ochab-

lá, a tak některé šestinedělky bývají 

po porodu nepříjemně překvapeny 

nepěkným vzhledem svého břicha; 

všimnou si, že při posazení jim upro-

střed břicha vzniká jakýsi svalový 

hřeben. Když si stoupnou, přepadá 

břicho dopředu a dolů jako vak. 

Nejlepším prostředkem proti po-

porodnímu vytažení břišních svalů 

je speciální tělocvik. Má pro šesti-

nedělku mimořádný význam.

Doposud jsme hovořili o šestinedělí 

jako o době, kdy se tělo vyrovnává 

s  těhotenskými změnami; na těle 

šestinedělky však nastávají ještě 

změny jiného druhu. Je to příprava 

mléčných žláz na kojení.

Před začátkem těhotenství jsou 

mléčné žlázy v  klidu. V  průběhu 

těhotenství vylučují řídkou teku-

tinu zvanou mlezivo. Jeho vylučo-

vání pokračuje i  v  prvních dnech 

po porodu. Mlezivo se pak stává 

první stravou pro kojence; pročistí 

jeho zažívací ústrojí, zbaví střeva 

tmavozeleného obsahu, tzv. „smol-

ky“, a připraví kojence na přijímání 

a trávení mateřského mléka. 

Kolem třetího dne po porodu prsy 

zduří. Lékaři dali tomuto ději výstiž-

né pojmenování „prsy se nalévají“. 

V  tu dobu se mlezivo začne měnit 

v hustou bělavou tekutinu – mateř-

ské mléko.

Mladé maminky se často obávají, že 

nebudou mít dostatek mléka. Věřte, 

že k  obavám není důvod. Naopak 

v  šestinedělí je důležité nedělat si 

zbytečné starosti, protože strach 

někdy dovede snížit tvorbu této dů-

ležité dětské stravy. Zkušenosti uka-

zují, že tvorba mléka závisí z velké 

části na péči, kterou šestinedělka 

věnuje prsům a kojení.

Další zajímavé informace najdete 

na: porodnice.cz, moje-miminko.

estranky.cz, babyonline.cz 

Foto: Shutterstock.com
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Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince 800 900 138.
www.cordbloodcenter.cz | zeptejse@cord center.cz

Každým dnem se blíží narození vašeho miminka. 
Okamžik porodu je jedinečný a stejně neopako-
vatelná je také možnost uchování kmenových bu-
něk z jeho pupečníkové krve. Čas pro toto rozhod-
nutí máte již v okamžiku, kdy jste se dozvěděli, že 
budete rodiči.

Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které 
mají velký léčebný potenciál. Již desítky let pomá-
hají při onkologických, hematologických a imuno-
logických onemocněních. V  posledních letech se 
jejich využití rozšířilo i o léčbu kardiologických, neu-
rologických a autoimunitních onemocnění, kde po-
máhají při regeneraci poškozených tkání a orgánů. 

Význam a  důležitost uchování kmenových bu-
něk při porodu se znásobuje také díky možnosti 
využití pro biologické sourozence. Podporujeme 
rodiny s dítětem v případech, kdy lékaři zvažují léč-
bu krvotvornými kmenovými buňkami. Pokud rodi-
če očekávají další dítě, uchování pupečníkové krve 
jim poskytneme bezplatně. První sourozenecká 
transplantace u nás již proběhla v roce 1994 u šesti-
letého Lukášese závažnou poruchou imunity.

Možnost uchování kmenových buněk z  pupeční-
kové krve si přináší na  svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný léčebný zdroj je 
na Vás – rodičích.

Zázrak narození Vám nabízí 
neopakovatelnou možnost

Inzerat A4 CZ print.indd   2 29.3.2016   18:32



Ochutnejte NOVINKU Acidofilní 

mléko vanilkové s cereáliemi  

a lněnými semínky.

Po úspěšném zavedení Acidofilní-

ho mléka s cereáliemi se Mlékárna 

Valašské Meziříčí rozhodla tuto pro-

duktovou řadu rozšířit o Acidofilní 

mléko vanilkové s lněnými semínky 

a cereáliemi. Obsahuje různé druhy 

cereálií jako oves, drcený ječmen, 

pšenici nebo lněné semínko; obsa-

huje tři procenta tuku.

www.mlekarna-valmez.cz
www.facebook.com/mlekarnavm

Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku.  
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen 

nejmenších dětí.

Praha 10 Horní Měcholupy 
Milánská 311 plavanibenefit@seznam.cz

www.plavani.com tel. 603 935 585, 733 395 760

inzerce_www.abctoys.cz_září_2017

www.abctoys.cz
Tel.: +420 245 009 227
E-mail: info@abctoys.cz

PRO SKUTEČNÉ MÁMY

Odborníci v Dove vytvořili řadu Baby Dove, která 

je určena pro jemnou péči o dětskou pokožku. 

Mnoho produktů dětské kosmetiky spolu se ne-

čistotami odstraňuje též přirozené tuky a oleje, 

které vyživují pokožku. Baby Dove je jiný a uni-

kátní v několika ohledech. Vytvořilo jemné čis-

ticí přípravky, které pomáhají vyživovat dětskou 

pokožku a zároveň disponují čisticí schopností. 

Nabízí vyživující tělová mléka, která zabezpečují 

celodenní hydrataci a pomáhá udržovat pokožku 

přirozeně zdravou a vyživenou. 

NEJ DÁREK? 
Fotoalbum plné vzpomínek. 

Papučím už odzvonilo. Jestli hledáte originální a trendy dárek, máme 

pro vás tip. Společné vzpomínky a zážitky zdokumentované ve foto-

knížce od www.Clickbooks.cz. Tu teď můžete jednoduše, během 

pár kliknutí, vytisknout z vašeho Facebooku nebo Instagramu, kde už 

máte uložené vaše nejhezčí fotky. A další momentky můžete doplnit 

také z telefonu nebo počítače. Za pár 

dní a pár korun vám fotoknížku, vytiš-

těnou na křídovém papíře v rodinné 

tiskárně v Sedlčanech, přinese pošťák. 

 www.Clickbooks.cz



MONPERI
Není to jen plena, je to péče o dítě.

www.monperi.cz

ekologicky šetrné jednorázové dětské pleny

inzerce_www.abctoys.cz_září_2017

www.abctoys.cz
Tel.: +420 245 009 227
E-mail: info@abctoys.cz



PR
V-

20
17

.0
1.0

91

P zer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.p zer.cz

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování 
se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy 
neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.

Je možné, že očkování bude
stát trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat nad
tím, že jsem ho nechránila.
Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním 
pomáhá chránit mé dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů 
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní 
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje 
pravděpodobnost onemocnění meningitidou, zápalem plic a zánětem 
středního ucha způsobených právě pneumokoky.

Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto
ho nechávám očkovat.


