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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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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
TĚHOTENSTVÍ 





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. 
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Aby miminko mělo všechno, co po-

třebuje, musíte dbát na správnou vý-

živu. Ke zdravému růstu potřebuje 

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-

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  
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straně hrudníku. Zatím je jen jedno-

komorové, ale již začíná pravidelně 

bít a  zajišťovat krevní oběh v  těch 

několika málo žilách, které se již 

vytvořily. Také krev, která v nich obí-

há, tvoří jen základ krve, která bude 

miminku 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 

10 Těhotenství 2018
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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-

roidů) se provádějí krevní testy 

k vyloučení těhotenské cukrovky. 

8. týden těhotenství 
I ta nejváhavější maminka už má za 

sebou zřejmě první návštěvu lékaře. 

12 Těhotenství 2018
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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 

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-

14 Těhotenství 2018
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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 

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 zjistitel-

né zvětšení bříška. Placenta se již plně 

vyvinula a plní svoji funkci - nahrazuje 

plíce, ledviny, játra i trávící a imunitní 

systém.  S koncem prvního trimestru 

už se nebezpečí potratu 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,  

16 Těhotenství 2018
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natáhnout, 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-

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. 

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 prvních 

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 
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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 nebojte 

se zeptat, zda je možno jíst daný lék 

v  těhotenství. U  většiny "běžných" 

léků existuje varianta, kterou je 

možno i v těhotenství použít.

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.
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• 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 

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  
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• 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

169 Kč / bal

bezvaplenky.indd   1 18.12.2018   11:51:20

Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco, 
na e-shopu a v našich lékárnách.

www.alpa.cz
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Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem 
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záněty. Obsahuje antibakteriální složky, které 

mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí. 
Aviril přináší úlevu od vysušené, svědivé nebo 

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
Ochranný krém s vysokým obsahem oxidu 

zinečnatého v kvalitním krémovém základu 
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Vykazuje-li test abnormální hodno-

ty, neznamená to, že se narodí po-

škozené dítě. Ukazuje jen zvýšené ri-

ziko (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 budoucí 

maminky. Dávejte si pouze pozor na 

velké výkyvy teplot. Vzdálenější des-

tinace s sebou mohou přinášet i jiná 

rizika, která se normálně kompen-

zují 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 vytvá-
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řet myelinový obal – ochranná 

tuková vrstva, která usnad-

ňuje předání 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, 

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 

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 

23Těhotenství 2018



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. 

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 oblečení, 

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 
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S vysvětlením a možností vše pořídit?

Hledáte seznam

Není třeba se topit v předimenzovaných
seznamech. S dostatečnými informacemi
se můžete rozhodnout sami snadno a rychle.

věcí do výbavy? 

www.borninbox.cz Sledujte nás také 
na sociálních sítích

informace, inspirace

vše  pro novorozence
all-in-one výbavička

Na jednom místě si sestavíte ideální výbavičku 
přesně podle svých představ. V naší nabídce 
najdete přehledně vše, co budoucí maminka 
a miminko potřebuje. Můžete také využít naši 
unikátní kompletní výbavu na jedno kliknutí. 
Výbavičku v designových boxech můžete mít 
doma už zítra.



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.

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 
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plod stále více 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 

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 
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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-

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  
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porodu vnímá lépe vysoké zvu-

ky – a  jsou interpretovány jako 

zvuky radostné (je to jeden z dů-

vodů, proč, když mluvíme na čers-

tvě 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 vlásky, 

řasy i obočí. Prostě, je to už malý člo-

víček.

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-

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 

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 
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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, poraď-

te 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 

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, 

32 Těhotenství 2018



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 
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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 prů-

běhu těhotenství dělají. Kontroluje 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.

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 pozdě-

ji mohou zůstat jen jeho zbytky 

na ramenou a krku. Naopak vlás-

ky, obočí a řasy už jsou vytvořeny.

• 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-
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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.

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´.
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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?
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, 
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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 – 

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 nejčastější. 

Pokud dítě leží obráceně (ve vý-

jimečných případech) porod ob-

vykle probíhá císařským řezem.

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.
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

 
Samotný odběr je jednoduchý, bez-
pečný a bezbolestný, nezatěžuje 
děťátko ani matku.
V současnosti je možné odebrat 
i tkáň pupečníku, která obsahuje 
mezenchymální kmenové buňky. Ty 

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ



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.  

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 nemocniční 

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 
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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-

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 miminko 

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 - vět-

šinou kolem 3200g. Během následu-

jících dní přibývá přibližně 28gramů 

denně. Velikost miminka se pak po-

hybuje 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 kontrakcí 

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-
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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 jistě 

už víte, jak dlouho budete po porodu 

v  nemocnici, jak jsou organizovány 

návštěvy rodinných příslušníků a  zná-

mých, kolik lůžek je na pokoji, zda bu-

dete společně se svým dítětem. Je dob-

ré v klidu rozvážit, kterému dětskému 

lékaři svěříte péči o svého potomka.

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 
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Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 
Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Více informací na 

www.inpg.cz

Boleslavká 139 250 01 Stará Boleslav

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz
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tatínek přinese do porodnic později.

Co dělá miminko?
V tomto období je vaše dítě plně vy-

vinuto a  připraveno k  porodu. Má 

vrstvu podkožního tuku – je bacu-

latější, má otevřené oči (ty jsou při 

porodu obvykle modré).  Končetiny 

jsou také plně vyvinuté včetně neh-

tíků, 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 pochvou.

• Kůže je hladká a  růžová, mizí 

mázek. 

• Ušní boltce jsou zpevněné tuhou 

chrupavkou. 

• U  plodů mužského pohlaví se-

stoupila varlata do šourku. 

U  plodů ženského pohlaví zů-

stávají ovaria zadržena vysoko 

v dutině břišní až do porodu. 

• Plod vyplňuje děložní dutinu 

v ´pohodlné poloze

• Obvod hrudníku je asi o  2 cm 

menší než obvod hlavičky. Veli-

kost plodu je dána vlivy genetic-

kými, nutričními a  prostředím, 

ve kterém se vyvíjí. Zde hrají roli 

věk matky, počet předchozích 

těhotenství a  počet vyvíjejících 

se plodů v dutině děložní (dvoj-

čata). 

• 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 vlastní 

protilátky. 

Text: Iva Nováková

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: těhotenství.com, 9.mesicu.cz, 

miminka.cz, babyonline.cz, 

porod.estranky.cz
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Těhotenství s sebou přináší radost, ale, bohužel, i nějaké problémy. Pojďme se podívat, co 

tak můžete očekávat a co se s tím dá případně dělat…

TĚHOTENSKÉ 

POTÍŽE...





Těhotenství s sebou skutečně přináší 

řadu změn, ale určitě se není čeho 

bát. Všechno se děje kvůli děťátku – 

aby mělo ideální podmínky pro svůj 

růst a vývoj a aby se těch magických 

devět měsíců mělo „jako v bavlnce“.

TRÁVENÍ a potíže s ním 
spojené
Nevolnost (nauzea) a zvracení
Nevolnosti se obvykle objevují ko-

lem 6. týdne těhotenství (t. t.), ale 

u  některých žen se můžou dostavit 

hned po vynechání menstruace. Pře-

trvávají přibližně do začátku druhé-

ho trimestru (14. t. t.). Přestože se 

o nich často mluví jako o „ranních“, 

potrápit vás mohou kdykoliv během 

dne. Stav se může zhoršit při úna-

vě, při prázdném žaludku, po požití 

alkoholu nebo mastných pokrmů. 

Nevolnost a  zvracení u  těhulek vy-

volávají i  různé pachy nebo vůně, 

na které jsou v  těhotenství obecně 

citlivější.

Příčina:
Těhotenská nauzea se připisuje 

prudkým hormonálním změnám 

a snížené hladině glukózy v krvi.

Co s tím?
Nevolnosti většinou nevyžadují me-

dicínskou léčbu a samy v druhé tře-

tině gravidity odezní. Pokud byste 

přesto ráda po nějakém volně pro-

dejném léku sáhla, poraďte se o vý-

běru se svým gynekologem. Jinak 

se snažte jíst malé množství jídla 

a  častěji. Určitou úlevu vám můžou 

přinést skořicové sušenky nebo čaj. 

Pokud trpíte klasickou ranní nevol-

ností, připravte si na noční stolek su-

chý toust nebo sušenky, a než z po-

stele vstanete, trochu se najezte. 

Jestliže zvracíte příliš silně a  často, 

informujte svého lékaře. Rozsáh-

lé zvracení může způsobit úbytek 

hmotnosti, narušit výživu a  vést 

k  dehydrataci. Odborně se takový 

stav nazývá hyperemesis gravidarum 

a vyžaduje léčbu a dozor.

Těhotenské chutě
Stravovací návyky a  pocit hladu 

a žízně se v těhotenství mění. Někte-

ré těhulky popisují nepřekonatelné 

chutě na určitá jídla, často v  dosti 

„ďábelských“ kombinacích (např. 

kyselé okurky s  marmeládou). Výji-

mečně se chutě mohou týkat i látek, 

které vůbec k jídlu nejsou (např. mý-

dlo). Traduje se, že si tím tělo „říká“ 

o to, co mu chybí, ale není to pravda.

Příčina:
Není přesně známa.

Co s tím?
V  těhotenství musíte víc než kdy 

předtím dbát na zdravou a kvalitní 

stravu. Těhotenským chutím se ne-

musíte úplně bránit, ale pokud vás 

přepadne touha po něčem nevhod-

ném, v  zájmu svého dítěte dejte 

přednost nějaké zdravé alternativě. 

A pamatujte, že teď dvojnásob platí 

„všeho s mírou“.
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„Když otěhotníte, je tu asi milion 
výrobků, z nichž si můžete vybrat, 
ale věříte ostatním matkám. 
Když říkají, že tento nebo tamten 
produkt je nejlepší, vyzkoušíte ho. 
Tak jsem objevila Bi-Oil. 
Používala jsem ho všude 
a neměla jsem žádné strie. 
Poslala jsem 5 lahviček své 
kamarádce, když byla těhotná, 
a pak mě stále žádala, abych 
jí poslala další. Všechny mé 
přítelkyně jsou teď závislé.“ 

Jessica s Lili

Bi-Oil ® pomáhá snižovat pravděpodobnost vzniku těhotenských strií zvyšováním elasticity pokožky. 
Měl by být aplikován dvakrát denně po začátku druhého trimestru. Pro komplexní informace 
o produktu a detaily výsledků klinických studií prosím navštivte bi-oil.com. Bi-Oil je dostupný 
v lékárnách a u vybraných prodejců za doporučenou prodejní cenu 299,00 Kč (60 ml). 
Individuální výsledky se budou lišit. 

Nejprodávanější 
výrobek na jizvy 

a strie 
ve 24 zemích. 

Nový obal,  stejné složení

BI_O_210 297 Jessica.indd   1 23.10.2018   19:18:47



Pálení žáhy (pyróza)
Jde o  nepříjemný pocit až palčivou 

bolest jícnu (za dolním okrajem 

hrudní kosti) šířící se směrem na-

horu do krku. V ústech můžete mít 

kyselou pachuť jako při zvracení. 

Problém se obvykle zhoršuje s  po-

stupujícím těhotenstvím, vleže, při 

předklonu nebo po jídle. Pálení žáhy 

může přetrvávat i  několik hodin 

a opakovat se po každém jídle.

Příčina:
Na vině je uvolnění svalstva kolem 

jícnového svěrače. Pokud tato „zá-

klopka“ dobře nefunguje, do spodní 

části jícnu se vrací část žaludečního 

obsahu (natrávená potrava s kyselý-

mi žaludečními šťávami) a způsobuje 

tam podráždění a  pocit pálení. Při-

spívá k  tomu i  zvětšující se děloha, 

která zespodu na žaludek tlačí.

Co s tím?
Předejít pálení žáhy je dost těžké. 

Snažte se vyhýbat dráždivým a  ko-

řeněným pokrmům a  jezte menší 

porce. Na spaní si více podložte hla-

vu nebo mírně zvedněte celou horní 

polovinu těla. Výraznou úlevu mů-

žou přinést volně prodejná antacida 

(léky na neutralizování žaludeční ky-

seliny), o jejich výběru se ale poraďte 

se svým lékařem.

Nadýmání (meteorismus)
Nadýmání a větší odchod větrů jsou 

v  těhotenství časté a  můžou způ-

sobovat bolesti břicha a  celkový 

diskomfort. V  zažívacím traktu se 

hromadí střevní plyny, což způsobu-

je pocit tlaku a plnosti v nadbřišku. 

Střevní plyny vznikají v tlustém stře-

vě mimo jiné ze špatně stravitelných 

cukrů. Bakterie střevní mikroflory 

se je snaží rozložit a při tom vzniká 

množství vodíku, oxidu uhličitého 

a  u  některých osob také metanu. 

Vzduch se nám do útrob dostává 

také při jídle či pití a  jeho zdrojem 

můžou být i sycené nápoje.

Příčina:
Hormony zpomalují trávicí proces 

a  snižují napětí a pohyblivost střev. 

Nadýmání podporují i některé druhy 

potravin.

Co s tím?
Jak už zaznělo několikrát, jezte 

menší porce a  častěji, jídlo nekon-

zumujte „za  poklusu“, ale v  klidu 

a  dobře kousejte. Ve spěchu spo-

lykáte spoustu vzduchu a  ten pak 

tvoří bolestivé kapsy plynu ve vnitř-

nostech. Vyhýbejte se potravinám, 

o  kterých je známo, že nadýmají 

nebo s nimi máte vy osobně takovou 

zkušenost. Pomoci mohou i  někte-

rá léčiva, nechejte si případně něco 

doporučit od svého gynekologa. 

DÝCHÁNÍ a potíže s ním
Dýchavičnost
S blížícím se porodem budete namá-

havěji dýchat, častěji se zadýchávat 

nebo v určitých momentech možná 

přímo lapat po dechu.

Příčina: 
Příčin je několik. První je zvýšená 

hmotnost. Vaše nohy nesou o 10–15 

kg více než před pár měsíci. Dalším 

důvodem, proč se zadýcháváte, je 

zvětšující se bříško, které tlačí na 

bránici a plíce a ztěžuje dýchání.

Co s tím?
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INZERCE

Dýchání se většinou samo trochu 

zlepší po 36. týdnu těhotenství, kdy 

děťátko sestoupí níž do pánve a za-

čne se připravovat na porod. Před-

cházet dýchavičnosti se částečně dá 

i pomalými pohyby a správným drže-

ním těla. Nezatěžujte se fyzicky ná-

ročnými aktivitami a šetřete energii.

Ucpaný nos
I  když nemáte rýmu ani netrpíte 

alergií, můžete mít pocit ucpaného 

nosu. Může se objevit i mírné krvá-

cení z nosu.

Příčina:

Vaše tělo produkuje hormony 

ke změkčení tkání, které tím při-

pravuje na porodní proces. Tyto 

hormony však působí na všechny 

tkáně včetně sliznic v  nose. Spou-

štění krve z  nosu má na svědomí 

zvyšující se objem cirkulující krve. 

Co s tím?

Žádný z  příznaků není nebezpečný 

a  vás ani drobečka neohrožuje. Po 

porodu se vše upraví samo. Pokud 

chcete používat nějaké nosní kapky, 

poraďte se o  jejich výběru se svým 

lékařem.

CÉVNÍ SYSTÉM a potíže  
s ním
Křečové žíly (varixy)
Varixy jsou rozšířené cévy, nejčastěji 

na dolních končetinách a  v  oblasti 

vnějších genitálií. Postihují asi 11 % 

žen a  vyskytují se dědičně. Objevu-

jí se kolem 10.–12. týdne gravidity 

a  s  postupujícím těhotenstvím se 

zhoršují. Způsobují pocit těžkých no-

hou, někdy až prudkou bolest, která 

vás donutí k okamžitému odpočinku.

Příčina:
Křečové žíly vznikají nebo se zhor-

šují během těhotenství, protože 

zvětšující se děloha vyvíjí tlak na 

cévy v pánvi, hormonální vlivy osla-

bují stěny cév v dolních končetinách 

a tím se zpomaluje návrat krve k srdci.

Co s tím?
Stav se většinou zlepší nebo vrátí 
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do normálu po porodu. Během tě-

hotenství můžete příznaky zmírnit 

pravidelným nenáročným cvičením 

(zrychluje průtok krve), častým od-

počinkem s  nohama ve zvýšené 

poloze, nošením speciálních pod-

půrných punčoch nebo podkolenek 

pro těhotné (dostanete je v lékárně, 

mechanicky zpevňují stěny žil a na-

pomáhají krevnímu návratu) během 

dne. Když budete sedět, nedávejte 

nohu přes nohu.

 

Po porodu je důležité se snažit co 

nejdříve postavit. Chirurgická léčba 

se během těhotenství provádí velmi 

zřídka, většinou až po porodu, po-

kud je to nutné.

Z léků vám lékař doporučí analgeti-

ka (léky proti bolesti) a venotonika 

(posilují cévní stěny), pokud výše 

uvedené způsoby nebudou účinné.

Otoky
Ve druhém a třetím trimestru se na 

nohách mohou dělat otoky, hlavně 

kotníků a chodidel.

Příčina:
Tekutina více prostupuje z  cév do 

tkání, protože zpomalený tok krve 

a  zvyšující se tělesná hmotnost vy-

tvářejí větší tlak. Otoky mohou být 

také důsledkem sedavého zaměst-

nání nebo delšího cestování.

Co s tím? 
Nejlepší pomocí je v  tomto přípa-

dě odpočinek a dát si nohy nahoru 

i několikrát denně. Otokům rozhod-

ně nepředejdete tak, že budete pít 

méně tekutin – to může situaci ještě 

zhoršit!

Pokud by se stalo, že otoky provází 

prudká bolest a  opuchne vám jen 

jedna noha a  druhá ne, postižená 

noha je červená a horká, ihned volej-

te lékaře. V tomto případě by mohlo 

jít o příznaky hluboké žilní trombózy.

 
Syndrom dolní duté žíly 
(Supinační syndrom)

Ke konci těhotenství se u vás tento 

syndrom může vyvinout v  poloze 

v lehu na zádech, kdy děloha tlačí na 

dolní dutou žílu a znemožní tak ná-

vrat krve směrem k  srdci. Projevuje 

se náhlým poklesem tlaku, nevolnos-

tí, závratí, případně ztrátou vědomí. 
Příčina: 
Zvětšující se a těžká děloha.

Co s tím?
Vyhýbat se poloze v lehu na zádech. 

V  posledním trimestru zvolte radě-

ji spánek v polosedu nebo na boku 

s využitím polštářů na podložení.

KREV a potíže s ní
Anémie (chudokrevnost)
 

Jde o stav, kdy je v těle nedostatek 

červených krvinek pro přenos kyslí-

ku. Chudokrevnost se projevuje sil-

nou únavou, slabostí, problémy se 

soustředěním při výkonu každoden-

ních činností, namáhavým dýcháním.

Příčina:
Nejčastější příčinou anémie v  těho-

tenství je nedostatek železa.

Co s tím?
O  svých pocitech řekněte svému 

lékaři, který vám vyšetří krevní 

obraz (toto vyšetření je i  součás-

tí preventivní péče v  těhotenské 

poradně) a  předepíše vám přípra-

vek s  obsahem železa. Při zjiště-

ní jiného typu anémie vám sta-

noví nejvhodnější způsob léčby. 

Pokud se anémie neléčí, může mít 

velmi nepříznivý vliv na vás i  vaše 

maličké.

 
NERVOVÝ SYSTÉM a potíže 
s ním
Závratě
Točení hlavy, mdloby nebo pocity na 

omdlení, celková slabost aj.

Příčina 
Existuje 5 hlavních důvodů, které 

mohou způsobovat závratě v  těho-

tenství:

1. ANÉMIE
– snížené množství červených krvi-

nek nebo krevního barviva – hemo-

globinu, chudokrevnost.

Co s tím?
Pokud se zjistí z krevních vyšetření, 

že jste anemická, lékař vám pravdě-

podobně předepíše tabletky s obsa-

hem železa na zlepšení tohoto stavu.

 
2. ZVÝŠENÁ HLADINA CUKRU 
V KRVI
– může být projevem cukrovky, která 

se vyskytuje jen v těhotenství.

Co s tím? 
Navštivte lékaře, který vám doporučí 

vhodnou léčbu.

 
3. SNÍŽENÁ HLADINA CUKRU 
V KRVI 
– tento stav vznikne, pokud 

vynecháte jídlo během dne 

nebo ignorujete pocit hladu. 
Co s tím?
Závratě zmizí při dodržování pravi-

delného stravovacího režimu.

4. NÍZKÝ KREVNÍ TLAK
– vzniká při prudkém vstávání, když 

se vlivem gravitace náhle odkrví mo-

zek.

Co s tím?
Při změnách poloh postupujte vždy 

velmi opatrně.

 
5. TLAK DĚLOHY NA VELKÉ CÉVY 
V PÁNVI
– viz syndrom dolní duté žíly.

Bolest hlavy
Samotné těhotenství nezpůso-

buje bolesti hlavy, takže bys-

te neměla zaznamenat více pří-

padů bolestí hlavy než dříve. 

Pokud však pociťujete velmi silnou 

a prudkou bolest hlavy spojenou se 

změnami vidění, volejte lékaře. Pří-

znaky mohou poukazovat na závažný 

stav – preeklampsii.
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Díky vyváženému pH jsou produkty 
vhodné pro ženy s citlivou pokožkou 
a sklonem k vaginálním infekcím

• jemná sprchová pěna určená na mytí i holení 
intimních partií 

• složení s aloe vera a panthenolem dodá 
pokožce dlouhotrvající svěžest, hebkost a 
ochranu 

• intimní mycí gel je díky vyváženému pH a 
obohacení o kyselinu mléčnou vhodný pro 
každodenní intimní péči

GYNELLA® Intimate Wash

GYNELLA® Intimate Foam
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plísňových a virových vaginálních infekcí
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 a pooperačních lézí
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GYNELLA® Silver Caps
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Únava
Pocity únavy jsou v těhotenství velmi 

časté. Během celého období se vaše 

tělo přizpůsobuje mnohým důleži-

tým změnám. V prvním trimestru se 

vyčerpání objevuje hlavně mezi 12.–

15. týdnem.

Příčina: 
Vnitřní změny, velké množství che-

mických procesů v  těle. Později je 

příčinou únavy hlavně zvyšující se 

hmotnost a  namáhavost pohybu. 
Co s tím?
Nejlepším lékem na těhotenskou 

únavu je dostatek spánku. Dodr-

žujte správnou životosprávu, večer 

neponocujte a snažte se chodit brzy 

spát. Krátké zdřímnutí během dne, 

kdykoliv je to možné, vám také po-

může pocit únavy překonat.

Poruchy spánku
S rostoucím miminkem se postupně 

zakulacuje i bříško maminky a v po-

sledních měsících před porodem , 

bývá často těžké se pořádně vyspat. 
Co s tím?
Při spaní můžeme použít polohovací 

polštář, který nám umožní pohodl-

nější polohu v  leže na boku. Z aro-

materapie můžeme použít pro uvol-

nění koupel s  nerolem, růží, nebo 

ylang - ylang. Spánku může také na-

pomoci pár kapek růže nebo levan-

dule na okraj polštáře.

Křeče v nohách
V  těhotenství se křeče v  nohách vy-

skytují u mnoha žen. Často se objevu-

jí v noci, během spánku, a mohou být 

tak intenzivní, že vás probudí. Vysky-

tují se hlavně ve 2. a 3. trimestru.

Příčina: 
Přesná příčina není známa. Někte-

ří odborníci se domnívají, že křeče 

způsobuje nižší hladina vápníku, jiní 

je připisují zpomalené cirkulaci krve 

a nárůstu hmotnosti.

Co s tím? 
Pomůže vám propnutí dané konče-

tiny – několikrát ji v  lehu ohněte do 

fajfky a napněte. Pokud je třeba, po-

žádejte o  pomoc vašeho partnera, 

aby vám pomohl vstát. Pomáhá také 

chůze, teplá koupel nohou do výše 

kolen a  masáž postiženého místa. 

Pokud se na noze postižené křečí obje-

ví i otok, zarudnutí a na dotek je noha 

horká, může jít o již zmíněný stav hlu-

boké žilní trombózy. Kontaktujte léka-

ře, který provede příslušná vyšetření.

„Mravenčení“
Pocit „mravenčení“ můžete mít 

hlavně v  rukách a  může jej pro-

vázet bolest či strnulost a  sla-

bost prstů. Podobný pocit může 

vyvolat i  otok v  okolí prstů. 
Příčina:
Většinou je původcem tohoto pro-

blému tekutina, která se nahroma-

dí kolem zápěstí a  tlačí na nervy, 

které vedou směrem k  prstům. 
Co s tím?
„Mravenčení“ má většinou jen krát-

ké trvání, pomůže rozcvičení prstů 

a zápěstí. Pokud tento problém pře-

trvává, obraťte se na svého lékaře.
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Bylinné sirupy pro děti z Klášterní o�  cíny
schválené Českou pediatrickou společností 

již pro děti od roku

... při chřipkách a nachlazení, pro lepší trávení, pro posílení odolnosti, 
pro lepší spánek a relaxaci jako zdroj vitamínů...

Tyto i jiné naše výrobky si můžete koupit ve zdravých výživách po celé ČR 
nebo v našem e–shopu: www.klasternio�  cina.cz
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možný pozitivně ovlivnit extrakty některých léčivých 
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je i pohodu bříška miminka. Proto jsme pro Vás při-

pravili vyváženou a harmonizovanou směs z extrak-

tů léčivých rostlin v bylinném sirupu Laktofyt, který 

obsahuje: Anýz, Fenykl, Kmín, Pískavici, Bazalku,  

Meduňku a Ibišek. Některé z bylinek i příznivě ovliv-

ňující látkovou výměnu, jiné přispívají ke zklidnění...
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www.klasterniofficina.cz



Změny vidění
Rozmazané vidění mohou způ-

sobit těhotenské hormony, kte-

ré částečně změní tvar vašeho 

oka. Tento stav zmizí po porodu. 

O změnách vidění informujte svého 

lékaře. Pokud vidíte před očima čer-

né tečky a máte silné bolesti hlavy, 

může jít o vážný stav – preeklampsii.

MOČENÍ a potíže s ním
Časté močení
Častější návštěvy toalety jsou běžné 

v průběhu celé gravidity, ve druhém 

trimestru se situace může částečně 

zlepšit. Zvýšená frekvence nutkání 

na malou potřebu dokonce může 

být jedním z prvních příznaků těho-

tenství. Pokud je ale močení spojené 

s bolestí (pálením či řezáním), máte 

pravděpodobně zánět močových 

cest. Návštěvu lékaře v takovém pří-

padě neodkládejte.

Příčina: 
V těhotenství se zvyšuje látková vý-

měna, roste objem tělesných tekutin 

a  ledviny pracují výkonněji. Kromě 

toho na močový měchýř naléhá ros-

toucí děloha.

Co s tím? 
Jednoduše se smiřtes tím, že častější 

močení k  těhotenství patří, a  vyhý-

bejte se místům a  situacím, kdy je 

návštěva WC problematická. Neo-

mezujte příjem tekutin, jen večer 

před spaním pijte menší množství 

nápojů.

 
Problémy s vyprazdňováním 
Hemeroidy
Během těhotenství tlačí rostoucí dě-

loha na střeva, čímž se zpomaluje 

vyprazdňování. Také zvýšená hladi-

na určitých hormonů má vliv na po-

volení svalu střevní stěny. U  někte-

rých žen se během těhotenství nebo 

po porodu objeví velice nepříjemné 

a  bolestivé hemeroidy. Tlak dělo-

hy na tlusté střevo a cévy je jedním 

z hlavních důvodů jejich vzniku. Bě-

hem porodu se většinou hemeroidy 

ještě tlačením při vypuzování dítěte 

zhorší.

Příčina:
Vliv těhotenských hormonů, růst dě-

lohy

Co s tím?
Mírné hemeroidy mohou zmizet po 

narození miminka. Svědění může 

zmírnit ledový obklad, který apli-

kujeme na bolavé místo a  požádá-

me svého lékaře o  mast. Zkuste se 

vyhnout dlouhodobému stání. Ne-

pravidelné stolici a  zácpě lze před-

cházet zvýšenou denní spotřebou 

vlákniny a vhodným pohybem. 

Zácpa
V těhotenství uvolňuje hormon pro-

gesteron střevní svalovinu a peristal-

tika střev se zpomaluje a tím se zvy-
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šuje možnost zácpy. 

Příčina: 
Vliv těhotenských hormonů.

Co s tím?
V jídelníčku budoucí maminky nesmí 

chybět dostatek tekutin a  čerstvá 

strava bohatá na vlákninu. V  žád-

ném případě nepoužívejte projíma-

dla. Zkuste pravidelně cvičit a v pří-

padě, že vám to váš zdravotní stav 

nedovoluje, masírujte si břicho a kří-

že pomerančovým olejem ( použijte 

4 kapky silice nakapané do lžíce zá-

kladního oleje).

KŮŽE a potíže s ní
Těhotenská pigmentace
V  průběhu 2. a  3. trimestru vám 

ztmavnou určité partie na těle, pře-

devším bradavky a dvorce na prsech 

a oblast zevních genitálií. Míra této 

pigmentace je individuální, ale větši-

nou je výraznější, pokud máte tmavé 

vlasy. Ve středu bříška se může ob-

jevit vertikální čára (nazývá se linea 

negra). Kromě těchto typických míst 

se vám můžou objevit i jinde na těle 

(nejčastěji na obličeji a krku) menší 

tmavé skvrny. Sluneční paprsky mo-

hou způsobit jejich další ztmavnutí.

Příčina:
Vliv těhotenských hormonů.
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Co s tím?
Pigmentace sama od sebe vymizí 

(nebo alespoň vybledne) po porodu. 

Pokud vám i pak zůstanou na obličeji 

skvrny, pomůže asi jedině make-up. 

Různé domácí citronové a podobné 

kúry se obvykle míjí účinkem.

Strie (pajizévky)
Jedná se o trhlinky v povrchové vrst-

vě kůže, které mají růžovou až pur-

purovou barvu. Nejčastěji se objevují 

v oblasti prsů, břicha, boků a stehen, 

kde se pokožka nejvíce napíná.

Příčina:
Za vznikem strií stojí dědičné před-

poklady a  také snížená elasticita 

a  narušená struktura jemných kož-

ních vláken.

Co s tím?
Vzniku strií se nedá zcela předejít, 

ale určitě nic nezkazíte, pokud si bu-

dete exponované partie pravidelně 

promazávat tělovým mlékem. Pokud 

se pajizévky vytvoří, pravděpodobně 

se jich už nezbavíte. Časem ale vy-

blednout, trochu se zatáhnou a ne-

budou tak patrné.

Pocení
V  těhotenství se zejména v  letních 

měsících a ve třetím trimestru zvyšu-

je míra pocení.

Příčina: 
Celkové zrychlení metabolismu v tě-

hotenství.

Co s tím?
Noste pohodlné vzdušné oblečení 

z bavlny a hodně pijte. Nezdráhejte 

se třeba i několikrát během dne vy-

sprchovat.

 
Svědění pokožky
Přibližně pětinu těhulek trápí svědě-

ní bříška nebo celého těla.

Příčina:
Pokud svědí bříško, patrně jde jen 

o  důsledek jeho zvětšování a  pnu-

tí pokožky. Úporné svědění celého 

těla ale může být příznakem změny 

či poruchy jaterních funkcí, je proto 

třeba informovat lékaře, který do-

poručí vhodné řešení. Úlevu může 

přinést aplikace chladivých a  zklid-

ňujících emulzí.

Příčinou svědění mohou být i určitá 

kožní onemocnění, vyrážky, ekzémy. 

Jsou-li na pokožce patrné nějaké 

změny, poraďte se s kožním lékařem.

Bolavá prsa
V průběhu těhotenství se prsa zvět-

šují, a proto je třeba jim věnovat zvý-

šenou pozornost a zvláštní péči. 

Příčina:
Zvětšující se prsa

Co s tím?
Prsy je vhodné masírovat jemnými 

masážními oleji (velmi doporučovaná 

je růže a pomeranč) a v případě, že 

jsou prsa nateklá, použijte studený 

obklad z  růžové vody a  přikládejte 

ho na prsa v  době odpočinku.  

Na bolavá a rozpraskaná prsa může-

te použít mandlový olej ( je vhodný 

i v období kojení).

Foto: Shutterstock.com

Zdroj: Doktoronline.cz, mamaaja.cz
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Spa resort Tree of life nabízí pohodu a rela-

xační atmosféru už jen tím, že leží v maleb-

ném městečku uprostřed přírody. Z každého 

okna i balkónu hledíte do zeleně a prostor-

né prosklené kolonádní chodby vás v těchto 

chladných měsících propojují s barevnou pří-

rodou za sklem. Právě pro vás, které, vzhle-

dem k okolnostem, nemohou zrovna běhat 

v parku anebo jezdit na kole, jsou připraveny 

vhodné a zábavné procedury.

     V dnešní uspěchané době mnoho žen 

těhotenství odkládá a čím jsou starší, tím 

složitější je otěhotnět. Pokud je příčinou jen 

nezdravý životní styl, stres a spěch, pak na-

bízíme krátké zastavení a různé procedury, 

které stabilizují nervový systém, zvyšují pro-

krvení důležitých orgánů a upravují nejen 

držení těla, ale také optimalizují poměry 

   v malé pánvi.

     Pokud čekáte miminko, pak vězte, že první 

3 měsíce těhotenství se máte vyvarovat všech 

nestandardních aktivit. V této době vám ne-

nabídneme nic než procházky, výborné jídlo 

a kosmetické ošetření. Na tělo se v tomto ob-

dobí v lázních nesahá. Je totiž pokryto mno-

ha refl exními body, které by mohly vyvolat 

nežádoucí efekt. Poté už je organismus hor-

monálně stabilnější, ale přidávají se obtíže 

spojené s narůstajícím bříškem. Náš program 

se snaží ulevit od bolestí zad, oteklých kot-

níků, nespavosti a zranitelné pokožky. Pro-

gram nabízíme do 36. týdne. V posledním 

měsíci těhotenství si k nám přijeďte odpoči-

nout od každodenního vaření a dopřejte si 

jen procházky či dlouhý spánek. Procedury 

nejsou vhodné. Můžete tu však načerpat 

energii, kterou budete určitě potřebovat.

     A pokud již máte miminko, pak se na vás 

těšíme po skončení šestinedělí. Dopřejte si 

ulevující masáže zad, cvičení na zpevnění pá-

nevního dna, zábaly na unavenou pokožku 

břicha a speciální poporodní cvičení na ge-

niálním přístroji Huber Motion Lab. Pokud 

přijedete sama, náš personál vám miminko 

během procedury pohlídá.

     Součástí všech programů NATAL je konzul-

tace s nutriční terapeutkou a analýza složení 

těla přístrojem InBody. Můžete tak sledovat, 

jak se úspěšně vracíte k vaší původní tělesné 

hmotnosti.

     Tree of Life je místem, kde o vás budou 

pečovat profesionálové.

MODERNÍ LÁZNĚ PRO MODERNÍ ŽENU

SPA RESORT
TREE

OF LIFE

LZE TO ŘÍCI I JINAK! MODERNÍ ŽENA JE VELICE SCHOPNÁ A VÝKONNÁ, ALE PŘESTO 

JE TO ŽENA. A JAKO TAKOVÁ TOUŽÍ PO DĚTECH, PROŽÍVÁ SI STRASTI TĚHOTENSTVÍ 

A S TĚMI NEJMENŠÍMI TRÁVÍ VALNOU ČÁST SVÉHO DNE. A PRÁVĚ NAD TÍM JSME 

PŘEMÝŠLELI, KDYŽ JSME PŘIPRAVOVALI SOUBOR PROGRAMŮ NATAL.

ProNatal – Chceme miminko
7 nocí | plná penze | 22 procedur
Toužíte po dítěti, a přestože jsou všech-
na vaše vyšetření v pořádku, nedaří se 
vám otěhotnět? Odborníci zde připravili 
podpůrný program pro klientky s funkč-
ní sterilitou. Program je koncipován 
s cílem normalizovat poměry v oblasti 
malé pánve. Terapie podle Mojžíšové, 
fyzioterapie, termoterapie a harmoni-
zační aktivity přispějí k optimálnímu 
prokrvení malé pánve, k uvolnění 
spasmů a k obnovení normální funkce 
orgánů. V neposlední řadě jde i o psy-
chické zklidnění a uvolnění.

PreNatal – Čekáme miminko
(12. – 36. týden těhotenství)
5 nocí | plná penze | 12 procedur
V měsících, které překypují příprava-
mi, emocemi a očekáváním, je ideální 
věnovat několik dní pouze sama sobě. 
Přijeďte strávit několik příjemných dní 
do spa resortu Tree of Life. Pod dohle-
dem lékaře můžete absolvovat procedu-
ry, které neohrozí vaše miminko, 
a načerpat tolik potřebnou energii.

PostNatal – Relaxační pobyt 
s miminkem
5 nocí | plná penze | 10 procedur
Bolí vás záda, jste unavená a máte 
pocit, že se život zkoncentroval do 
dobu mezi kojeními? Přijeďte se svým 
miminkem do Tree of Life. Připravili 
zde pro vás relaxační program, během 
kterého se dostanete do formy, a pokud 
přijedete sama, samozřejmostí je zde 
hlídání miminka během regeneračních 
procedur.

PŘEDSTAVUJEME PRO-
GRAMY ŘADY NATAL

Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad
Tel.: +420 493 767 000 | E-mail: info@treeofl ife.cz | 
www.treeofl ife.cz

Komerční prezentace

SLEVA 10 %
slevu lze uplatnit při rezervaci pobytů 

ProNatal, PreNatal, PostNatal 
s uvedením kódu NATAL10. 

Sleva se vztahuje na pobyty čerpané 
v termínu od 1. 1. do 30. 6. 2019.
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Každá maminka se těší na narození svého miminka. Zároveň má ale obavy, zda bude vše 

v pořádku a miminko nebude mít nějaké komplikace. Lze tomu nějak předcházet?

LZE PŘEDCHÁZET VROZENÝM 

VÝVOJOVÝM VADÁM?



Vrozené vývojové vady
Každý rok se v České republice naro-

dí více než tři procenta dětí s odchyl-

kou, která vznikla během těhoten-

ství. Některé příčiny ovlivnit nelze, 

jiné ano. Pro představu: 30% vro-

zených vad má genetickou příčinu, 

10% je způsobeno vnějšími podmín-

kami a u 60% nejsou příčiny zjištěny.

Jak z  výše uvedeného vyplývá, ně-

která rizika je možné ovlivnit, a  to 

například vhodnou životosprávou 

matky (ta by měla dbát na dostatek 

potřebných minerálních látek a vita-

mínů, vyvarovat se kouření, pití al-

koholu a podobně).

Význam kyseliny listové
Kyselina listová (B9) patří mezi B vi-

tamíny. Tělo není schopné jí dlouho 

uchovávat, a  proto je třeba zajistit 

dostatečný a pravidelný přísun této 

látky. Je nezbytná pro růst a dělení 

buněk, při krvetvorbě. Velkou roli 

hraje během těhotenství, obzvláště 

na jeho začátku. Žena, která uvažu-

je, že si pořídí miminko, by jí měla 

ale užívat již před tím, než otěhotní. 

Doporučená denní dávka pro toto 

období je 400 mikrogramů (jinak 

pro dospělého člověka cca 200 mik-

rogramů).

Kyselina listová je obsažena napří-

klad ve špenátu, brokolici, v  listové 

zelenině, v  banánech, v  jahodách, 

v malinách, v  játrech, v  těstovinách 

a podobně.

Životospráva těhotné ženy 
Není pochyb o tom, že i správná výži-

va je důležitá pro zdravý vývoj plodu.

Strava by měla být vydatná, a  to 

o obsahu 2200 - 2400 kcal. Potrava 

má být lehce stravitelná a  rozdě-

lená do pěti jídel. Není vhodná ani 

redukční dieta, která může vyvolat 

předčasný porod, ale ani hyperkalo-

rická, která vede k obezitě či gestač-

nímu diabetu (cukrovka, která se ob-

jeví v  průběhu těhotenství). Během 

těhotenství žena přibývá na hmot-

nosti a  ukládá v  těle tuk, z  něhož 

čerpá energii během kojení. Přírůs-

tek hmotnosti by se měl pohybovat 

v rozmezí 8 - 15 kg. Názorně lze nej-

vhodnější skladbu potravin budoucí 

maminky zobrazit do tzv. potravino-

vé pyramidy. Má čtyři úrovně a čím 

nižší úroveň, tím více potravin z této 

skupiny by měla těhotná sníst.

Obiloviny, těstoviny, pečivo a rýže
Základ pyramidy a tím i základ stra-

vy tvoří obiloviny, těstoviny, peči-

vo a  rýže. Tvoří základ, protože se 

z  nich získává nejvíc energie. Jsou 

hlavním zdrojem sacharidů, které by 

měly tvořit přibližně 55% přijímané 

potravy. Pečivo je vhodnější celozrnné, 

nevhodné jsou sladké buchty. Těsto-

viny jsou lepší bezvaječné. 

Ovoce a zeleninu  těhotná žena 
potřebuje
Druhou úroveň pyramidy tvoří ovo-

ce a zelenina. Tvoří významnou část 

potravy díky vysokému obsahu vita-

mínů, minerálů a vlákniny. Vláknina, 

spolu s  dostatečným příjmem teku-

tin a vhodnou pohybovou aktivitou, 

je přirozeným bojovníkem proti 

zácpě. Zelenina je také výborným 

zdrojem přírodních antioxidantů. 

Velmi vhodné jsou zeleninové saláty 

s  olejovou zálivkou, protože se tak 

zvyšuje využitelnost vitamínů roz-

pustných v tucích. 
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Vybrali jsme ovoce a zeleninu, kterou máte vy  

a vaše rodiny nejraději. V top kvalitě a zralosti.  

Nakoupili jsme, skladovali, očistili, nakrájeli, 

 rozmixovali, přidali báječný jogurt  

a posíláme Smoothie! k vám.

Ještě jsme to uklidili a umyli mixery.

Víme, že to neděláte rádi. :)

OLMA
Smoothie!

Jogurtový nápoj
plný ovoce a života.



Moje srdeční
záležitost

www.mlekarna-valmez.czwwww.mlleekkkaarrrrnnnaaa--vvvaaallllmmmeeezzz.cccczzz

Každý den by měla budoucí maminka 

sníst 2 - 4 porce ovoce. Vhodná jsou 

jablka (regulují trávení a  bez slup-

ky na lačno jsou mírně projímavé) 

a  ananas (obsahuje vitamín B, C  

a   kyselinu listovou). Během těho-

tenství není vhodná konzumace po-

merančů (obsahují aromatické a éte-

rické látky, které způsobují ochlazení 

organismu, můžou v našich podmín-

kách vést k nachlazení či rýmě), dále 

banánů s černými skvrnami na slupce 

 (těhotné, které tyto banány kon-

zumují, riskují tím u svých potomků 

vznik dermatitid a ekzémů). Těhotná 

by také neměla jíst ovoce, které 

může způsobit alergickou reakci, 

např. angrešt nebo jahody. 

Těhotenství - konzumace mléka, 
mléčných výrobků a masa 
Třetí příčku pyramidy tvoří společ-

ně mléčné výrobky a maso. Hlavním 

přínosem mléka a mléčných výrobků 

je vysoký obsah vápníku a  v  přípa-

dě tvarohu jde i  o  významný zdroj 

bílkovin. Dále obsahují vitamíny B2, 

B12 a  A. Vhodnější jsou odtučněné 

sýry a  jogurty, které obsahují men-

ší množství nasycených mastných 

kyselin, které zvyšují hladinu chole-

sterolu v krvi. Mezi sýry vhodné jíst 

během těhotenství patří sýr feta, 

gouda, mozzarella nebo sójová vari-

anta sýru - tofu. Nevhodné jsou tuč-

né smetanové sýry a také balkánský 

sýr, který obsahuje velké množství 

soli. Pozor na čerstvé mléko a  sýry 

(nepasterizované) jako na možný 

zdroj bakterií. Denní spotřeba mlé-

ka či mléčných výrobků je čtvrt litru 

nápoje, 1 jogurt nebo 50 g sýra. 

Společně s  mléčnými výrobky tvoří 

třetí stupeň pyramidy maso, vejce 

a  luštěniny. Tyto potraviny slouží 

především jako zdroj bílkovin. Maso 

je dále významným zdrojem železa. 

Doporučuje se konzumace libového 

masa (bez tuku a  kůže), vhodné je 

maso kuřecí a  ryby. Červené maso 

se doporučuje při anémii. Maso 

musí být dostatečně tepelně upra-

veno (nedopečené či nedovařené 

maso je opět zdrojem bakterií). Jako 

zdroj železa je dobrý vaječný žlou-

tek (opět dobře uvařený) a zdrojem 

bílkovin je vaječný bílek. Bílkoviny 

obsahují také luštěniny - především 

se doporučuje sója. Denně by měla 

těhotná žena sníst 125 g masa. 

Tuky, sůl a cukr - doporučené 
množství pro těhotnou ženu
Množství tuků se doporučuje 60 - 80 

g/den. Tuky se dělí podle původu 

na živočišné (sádlo, máslo, slanina, 

apod.) a  rostlinné (olivový, sluneč-

nicový, řepkový a sójový olej a tuky 

z  nich vyráběné). Ne všechny tuky 

působí na naše zdraví stejně. Živo-

čišné tuky spolu nesou cholesterol 

a  jsou složeny z  mastných kyselin, 

které svým působením zvyšují hladi-

nu cholesterolu v  krvi. Cholesterol, 

který můžeme v krvi měřit, se rozli-

šuje na tzv. špatný - LDL cholesterol 

a  tzv. dobrý - HDL cholesterol. LDL 

cholesterol, jehož hladinu zvyšují 

právě živočišně tuky, poškozuje cévy 

a zvyšuje riziko vzniku cévních cho-

rob. Rostlinné tuky obsahují naopak 

mastné kyseliny zvyšující hladinu 

HDL cholesterolu, který nás zbavuje 

cholesterolu špatného. Tuky společ-

ně se solí a cukrem tvoří špičku py-

ramidy, jsou to potraviny, které by 

měla nastávající maminka omezit 

nebo úplně vyloučit.

Životospráva se ale netýká jen stra-

vování, ale i  pohybu (Cvičení v  tě-

hotenství), spánku, denního režimu, 

omezení stresu a dalších negativních 

vlivů atd.

Foto: Shutterstock.com
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INZERCE

Merino vlna Zimní fusak s možností prodloužení 
spodním nánožníkem.

 Využití do všech typů kočárků 
(klasické, sporťáky, golfky).

 Fusak má uprostřed zip 
a lze ho celý rozevřít.

 Šňůrové stahování kolem hlavičky.

 Otvory na protažení tří i pětibodových
bezpečnostních popruhů zajišťují bezpečné
použití i sedícímu miminku.

 Kapsa na zadní straně fixuje fusak proti
posunutí v kočárku při poloze vsedě.

 Praní v ruce ve studené vodě v tekutých
přípravcích na vlnu, nepoužívat aviváž,
nesušit v sušičce, neodstřeďovat.

Materiál
Nánožník
100 % polyester
Vnější potah
100 % polyester 
Výplň
100 % polyester 
Vnitřní potah líc
100 % merino vlna

Rozměry bez nánožníkucca 90 × 50 cms nánožníkem115× 50 cm 

Výrobce
Kaarsgaren s. r. o., Šrobárova 2108/65, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel: 603 963 639, e-mail: info@detskedeky.cz

Made in EU

Merino vlna je považována za jednu z nejlepších a nejjemnějších vln vůbec. Má vý-
borné termoregulační vlastnosti, poskytuje příjemné teplo ale zároveń nepůsobí
nadměrné pocení. Je hedvábně jemná na dotek. „Nekouše“ proto je vhodná i pro
přímý kontakt s jemnou dětskou pokožkou. Stejně jako bavlna, merino vlna absor-
buje vodu (až 1/3 své hmotnosti), ale na rozdíl od bavlny hřeje i když je mokrá. Je
přirozeně antibakteriální obsahuje lanolin, který má antibakteriální vlastnosti. Je to
přírodní materiál, který je plně biologicky odbouratelný. Má velké samočistící schop-
nosti, proto není třeba časté praní (většinou stačí fusak vyluxovat). 

merino 210x140.qxp_Sestava 1  29.11.2016  8:30  Stránka 1

Moje srdeční
záležitost
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ABYCH NĚCO 
NEZAPOMNĚLA…
Termín porodu se blíží, je čas nachystat 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 

nachystanou tašku jistě oceníte. Po-

rodnice sice uvádějí, co vše vám po-

skytnou zdarma během vašeho po-

bytu jak pro děťátko, tak pro vás, ale 

vždy je lépe přibalit raději nějakou 

tu věc navíc, než abyste pak musely 

honit novopečeného tatínka. Ten 

by totiž v návalu radosti z příchodu 

vašeho potomka na svět nemusel 

doma vůbec nic najít, raději tedy na 

něho moc nespoléhejte! Co by tedy 

ve vaší porodnici 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 miminka. 

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 mimi jmenovalo po tatínkovi, 

tak je třeba předem zajít na matriku, 

kde se sepíše prohlášení o tom, jaké 

jméno bude dítě používat (dohoda 

o jméně dítěte), jinak dostane mimi 

jméno po matce a bude se to muset 

„dovyřídit“ po porodu.

Průkazku pojištěnce

Porodní plán, pokud jej chcete pou-

žít

Potřeby do porodnice pro 
miminko:
jednorázové pleny (asi 30 kusů)

látkové pleny (asi 3 kusy)

dětské hygienické vlhčené ubrousky

mycí přípravek, krém, olejíček vše 

určené výrobcem na ošetření dětské 

jemné pokožky

vatové tyčinky do oušek a nosánku

kartáček na vlásky

rychlozavinovačku, dečku

oblečení na cestu domů

Potřeby do porodnice pro 
maminku: 
ručníky

boty na přezutí + teplé ponožky

hygienické potřeby – kartáček na 

zuby, pastu, hřeben, šampón, mýdlo, 

krém, jelení lůj

manikúru

jemný toaletní papír, papírové kapes-

níky, vlhčené hygienické ubrousky

porodnické vložky

spodní kalhotky

prsní vložky

kojící podprsenky

noční košili

župan

mobilní telefon + nabíječku

něco na čtení

fotoaparát

pití, musli tyčinky nebo něco lehké-

ho k jídlu

Nakonec nezapomeňte mít stále na 

telefonu osobu, která s vámi ten váš 

"velký den" včetně porodu bude ab-

solvovat a držet vás pevně za ruku, 

když vám nebude zrovna do zpěvu! 

A nezapomeňte se s prostředím po-

rodnice seznámit – nejlépe osobně! 

Věci pro miminko na odvoz 
domů
A pak už příjde ten velký den a vy 

půjdete domů. Jenže v čem? Možná 

by bylo fajn si předem doma připra-

vit základní výbavičku.

pro letní miminko je zapotřebí:

• košilka nebo body

• dupačky
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Look! 
I can drink 
so relaxed.

Studies confi rm the benefi ts of the MAM Anti-Colic for babies and parents: thanks to the innovative vented base, babies can 
drink calmly and relaxed, without swallowing air. The effect: a smooth drinking fl ow and less colic, confi rmed by 80  % of mothers  *. 
The MAM Teat with Silk Teat   ® surface also provides a familiar feel and makes the switch between breastfeeding and bottle 
especially easy. Baby approved: 94 % ** of babies accept the MAM Teat. And the Self sterilising function ensures simple, safe bottle 
cleaning. To fi nd out more about the MAM Anti-Colic and our research behind it visit mambaby.com

MAM Anti-Colic: 80  % less colic   * for babies, relaxed nights for parents.

°All MAM products are made
 from BPA free materials.

Teamwork for maximum 
safety: Only after an OK from 
our Med-Experts is a MAM 
innovation ready for baby life.

SCIENTIFICALLY PROVEN

* Field study, Austria 2011, tested with 73 mothers of colicky babies / Market research, USA 2010, tested with 35 mothers of colicky babies
** Market research 2009  –  2014, tested with 1349 babies.
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MAM Anti-Colic: 80  % less colic   * for babies, relaxed nights for parents.

Our MAM Anti-Colic: In assorted colours and sizes with Silk Teat® and Self sterilising function. 

Anti-Colic

Silk
Teat 94%

Acceptance**

1. Fill with 20ml 
of water

2. Put the bottle 
parts together

3. Heat in the micro-
wave for 3 minutes 

Self sterilising in 
3 easy steps:

Self 
sterilising
function

MAM Teat

®®
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• kabátek

• čepička letní bavlněná

• zavinovačka do autosedačky, 

pokud je chladněji ještě deku

• autosedačka s  vložkou na mi-

minko

• 1-2 jednorázové pleny

• látková plena 

 

pro zimní miminko budete potře-
bovat:
• košilku nebo body

• dupačky

• kabátek

• teplou čepičku a pod ní ještě če-

pičku bavlněnou

• rukavičky

• ponožky

• kombinézku nebo fusak

• zavinovačku a teplou deku nebo 

zimní pytel do autosedačky

• autosedačku s  vložkou na mi-

minko

• 1-2 jednorázové pleny

• látkovou plenu 

 

Tašku s připravenými věcmi pro mi-

minko uložte doma na místo, o kte-

rém řeknete vašemu partnerovi. 

Ještě si můžete připravit náhradní 

pohodlné oblečení na odchod domů 

z porodnice pro případ, že by se vám 

původní, ve kterém do porodnice 

přijedete, znečistilo

Věci pro miminko do jednoho 
roku
Samozřejmě spoustu věcí budete 

potřebovat během prvního roku. Co 

vše budete přesně potřebovat?

Drobnosti, které pomohou…
Kojící polštář - považuji za super po-

mocníka…

Lehátko pro mimi - dobrá věc, ni-

koliv nepostradatelná, ale užiteč-

ná, zvláště, máte-li větší byt či dům 

a nechce se vám pořád k mimi běhat, 

přenesete do kuchyně či kamkoliv 

a máte dítě na očích. 

Koupání, hygiena
Lehátko pro miminko do vany - 

osobně považuji za nepostradatel-

nou věc, zvláště, je-li dítko živější 

(novorozence není problém držet-

-podepírat rukou, několika měsíční 

dítko už ano, navíc na lehátku bude 

mít nehledě na bezpečnost jistě lepší 

pocit a lepší rozhled). 

Sedátko do vany - také myslím velmi 

dobrý pomocník, hlavně kvůli bez-

pečnosti u  neposedných dětí a  vý-

hodný pro mladší děti při společném 

koupání se starším sourozencem. 

Protiskluzová podložka do vany - pro 

větší děti považuji za nutnost, i když 

u  nich sedíte, když uklouznou, ne-

musíte je zachytit a mohou si ublížit.

Síťka na hračky - je-li vaše dítko vo-

domil a ve vaně si vyhraje, asi užiteč-

ná věc.

Stupínek k umyvadlu - dobrá věc pro 

děti, které si začínají   osvojovat hy-

gienické návyky. Samozřejmostí by 

měl být vlastní ručníček. 

Stupínek k WC + redukce na prkén-

ko - ne každá redukce sedne na kaž-

dé wc, je třeba přeměřit. Dětské pr-

kénko koupíte i s držadly, vyvýšením 

přední části - vhodné pro chlapečky, 

koupíte i polstrované.

Hraní, zábava
Hrazdička pro mimi - cca od 3. mě-

síce (spíše později) si s  ní miminko 

určitě vyhraje, zvláště, jsou-li na ni 

hračky vydávající zvuky, světýlka, 

hudba.

Hrací deka - většinou bývá vyplněna 

vatelínem či něčím podobným, po-

stačí i  jakákoliv tlustá deka, prostě 

cokoliv, aby dítě na zemi bylo v teple 

a měkkém.

Chodítko - buďto dítě v  chodítku 

sedí a  odráží se (tento typ známe 

mnozí z dětství) nebo chodítko slou-

žící jen jako opora, tzn. jakýsi vozík, 

kterého se dítko drží (odborníky více 

doporučovaný typ). 

Odrážedlo - odborníky také dost dis-

kutované téma, zda je či není vhod-

né, rozhodně vaše dítko ho chtít asi 

bude, já jsem pro.

Houpačka - určitě nepatří k základní 

výbavě, ale pokud ji máte doma kde 

zavěsit, pořiďte si ji, děti houpání 

milují…

Cestování, procházky, výlety
Klokanka, babywak, nosítko, šátek  - 

mít něco z toho je určitě fajn, záleží 

na každé mamince, čemu dává před-

nost. Klokanka je využívána  při ces-

tě do obchodů, kde není bezbariéro-

vý přístup, na dovolené apod.

Krosna pro dítě - záleží na typu ro-

diny, pokud máte rádi výlety, bezva 

věc, doporučuji se stříškou a pláštěn-

kou, mrkněte i na nosnost.

Stupátko - skate za kočárek - existují 

různé typy, ne všechny jdou připev-

nit na každý kočárek, ale je to skvělá 

věc. 

Návleky na kola kočárku - dobrá vy-

chytávka, nebudete mít ušpiněnou 

podlahu od kočárku, kdo "neparku-

je" v bytě, ten asi nevyužije.

Kapsář do auta - připevní se zezadu 

na přední sedadlo spolujezdce.

Zrcátko do auta - dobrá věc pro bez-

pečnější řízení, coby řidič se nemu-

síte na dítě vzadu otáčet, vidíte ho 

ve speciálním zrcátku. Jiné zrcátko 

lze zase umístit na opěrku zadního 

sedadla, použijete, máte-li dítě ve 

vajíčku - proti směru jízdy na zadním 

sedadle a chcete na něj zepředu vi-

dět.

Termohrnek do auta - hrníček, kte-

rý lze zapojit do zásuvky zapalovače 

v autě. Taky se obejdete, ale pokud 

máte malé děti na příkrmech a hod-

ně cestujete, tak je to dobrá věc 

a  odpadnou vám starosti, kde jídlo 

či pití ohřát.
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Vybavujeme domácnost pro 
miminko
Příchod nového človíčka do rodi-

ny přináší potřebu pořízení mnoha 

nezbytných věcí, které v dosud bez-

dětné domácnosti obvykle nebývají. 

Tou prostorově největší je dětská 

postýlka, dále pak přebalovací pult, 

vanička s  lehátkem, elektronická 

chůvička, případně monitor dechu 

a jiné. 

Pohodlné a zdravé ležení
Miminka v  prvních měsících trá-

ví v  postýlce většinu času, a  proto 

je třeba pořízení dětské postýlky 

a vhodné matrace věnovat zvýšenou 

pozornost. V první řadě je nutné při 

výběru postýlky a matrace zkontro-

lovat, zda nabízené dětské zboží spl-

ňuje všechny certifikáty bezpečnosti 

a hygieny a je opatřeno obchodním 

jménem a  adresou výrobce nebo 

dovozce. Tyto údaje je nutné znát 

při případné reklamaci či stížnosti 

na kvalitu výrobku. Postýlky se nej-

častěji vyrábějí v  rozměrech 140x70 

cm a nebo 120x60cm a je pouze na 

rodičích, jak velkou postýlku pro mi-

minko zvolí. 

Pro větší pohodlí
K usnadnění péče o dítě je vhodné 

vybrat postýlku, která má možnost 

nastavení výšky roštu od země - pou-

ze ležící miminko může ležet výše, 

větší, již plazící se děti musí mít rošt 

umístěn bezpečněji níže. Některé 

postýlky mají též užitečnou možnost 

bezpečného stahování postranice. 

Tyčky, které tvoří strany postýlky, 

by měly být od sebe vzdáleny cca 6 

- 6,5cm, tak aby dítě z postýlky ne-

mohlo vypadnout nebo si jinak ublí-

žit. Zajímavou možností je snadné 

vyndávání jedné nebo dvou tyček 

v postranici, aby větší děti mohly po-

stýlku samostatně opustit. 

Matraci raději novou
Postýlka by měla být bytelná a postup-

ně použitelná i pro další děti, matraci 

by však mělo mít každé dítě novou. Na 

trhu je v  současnosti velký výběr dět-

ských matrací - nejvhodnější jsou spíše 

tvrdší typy, nejlépe vícevrstvé, prodyš-

né, s  kvalitním, snadno snímatelným 

pracím potahem. K  postýlce bývá 

možnost přikoupit kolečka (nejlépe 

s brzdičkou) pro lepší manipulaci, síťku 

proti hmyzu nebo držák na látkové de-

korace (nebesa).

Určitě bychom neměli zapomenout ani 

na kvalitní povlečení a  peřinky, které 

umožní spokojený spánek miminka.

Monitory dechu a elektronická 
chůvička
Do postýlky je také možné pořídit 

snímač pohybu miminka, tzv. moni-

tor dechu, který hlídá, zda dítě pra-

videlně dýchá. 

Užitečnou pomůckou jsou také tzv. 

elektronické chůvičky, které pře-

nášejí zvuk od miminka k  rodičům 

(i opačně) a usnadňují hlídání dítěte 

na větší vzdálenost. Některé chůvič-

ky dnes již umějí přenášet i  obraz, 

takže rodiče mají svého potomka 

pod dozorem opravdu nepřetržitě.
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Přebalovací pult
Pro prvních několik měsíců, než se 

začne miminko samostatně pohy-

bovat a otáčet, může být pro rodiče 

příjemnou pomůckou do domácnos-

ti přenosný košík nebo kolébka, ve 

které dítě tráví čas přes den a  sou-

časně je v blízkosti rodičů.

Vhodnou pomůckou ke každoden-

ní péči o  miminko bývá přebalova-

cí pult - místo, kde je možné dítě 

přebalovat, převlékat, ošetřovat po 

koupeli apod. Místo k  přebalování 

by mělo být pohodlné jak pro dítě, 

tak pro rodiče, protože u něj budou 

trávit hodně času. Přebalovací pult 

by měl být zhotoven ze zdravotně 

nezávadného materiálu a měl by mít 

zvýšené postranice. Většina pultů 

slouží zároveň jako skříňka pro ulo-

žení všech dětských potřeb a obleče-

ní, aby rodiče měli vše pohodlně při 

ruce a od miminka na přebalovacím 

pultě nikdy neodcházeli.   

Vyrážíme do lékárny…
Pokud myslíte, že už máte nakoupe-

no, opak je pravdou. Vyrážíme do 

lékárny…

Mastička na popraskané bradavky - 

Často zachrání prsa a tím i kojení. 

Mastička na prdelku – Každá ma-

minka si oblíbí jinou, ale chybět určit 

nesmí nikde. 

Olejíček nebo tělové mléko – Ob-

zvláště pokud má miminko problém 

se suchou kůží, je to nutné. 

Tyčinky a čištění nosíku a oušek - Po-

zor, miminkům se tyčinkou nezajíždí 

do ouška, čistí se jen kraj a  záhyby 

ušního lalůčku! 

Papírové plenky – Na novorozeně se 

kupuje velikost jedna, ale větší mi-

minka se do ní nevejdou. Novorozeně 

spotřebuje klidně i  devět plínek za 

den, větší děti jsou už skromnější. 

Vlhčené čistící ubrousky - Výborná věc. 
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Jednorázové přebalovací podložky - 

Jsou šikovné na cestování.

Rektální rourka - Pomáhá na prdíky 

přímo zázračně.

Dudlík  - Prvním, co byste při výbě-

ru šidítka pro své dítě měli sledo-

vat, je jeho velikost. Vyrábí se totiž 

dudlíky pro miminka ve věku 0 až 

6 měsíců, 6 až 12 měsíců a 12 až 18 

měsíců. A  dokonce se dají sehnat 

i  speciální dudlíčky pro předčasně 

narozené děti nebo děti s  nízkou 

porodní váhou. Rozdíl ve velikos-

ti jejich pusinky je značný, tudíž 

správná velikost dudlíku snižuje 

riziko deformace patra či zoubků 

Kojenecká láhev  - Je dobré ji mít 

doma jen pro vlastní klid. Pokud se 

tyka savicek, pro novorozence jsou 

nejvhodnější dudlíky s pomalým prů-

tokem, u starších dětí, které si již na 

krmení z  lahvičky zvykly, lze zvolit 

dudlík s rychlejším průtokem. 

Teploměr - Digitální - nebo rychlo-

běžka a nejlépe ušní. 

Líh nebo jodisol na pupík - Každá 

porodnice vám doporučí něco jiné-

ho - takže se zeptejte… 

Buničité čtverečky na čištění pupí-

ku - Totéž, každá porodnice to vidí 

jinak, někde doporučují tyčinky… 

Sirup proti teplotě a bolesti - Je dob-

ré mít ho doma v  lékárničce, větši-

nou je potřeba po očkování. Je lepší 

dát miminkům lék proti bolesti, než 

ho nechat při silnější reakci trápit… 

Odsávačka hlenů – Na trhu je mnoho 

modelů, některý by měl určitě skon-

čit u vás. 

Miminkovské oblečky 
A  teď se konečně dostáváme k  té 

nejméně obsáhlé, ale nejdůležitější 

části miminkovské výbavičky - k ob-

lečení. 

Normální, čerstvě narozené mimin-

ko má kolem 50 cm a tří až čtyř kil, 

obvod hlavičky má kolem 34 cm. 

Ideální je pro něho velikost 56, ale 

jen nakrátko, protože miminka ne-

uvěřitelně rychle rostou a už kolem 

třech měsíců nosí velikost 62, kolem 

půl roku velikost 68, kolem třičtvrtě 

roku velikost 74 a  konečně kolem 

roku už jim začínáme dávat velikost 

80 - a nyní následuje dobrá zpráva, 

jejich růst se konečně zpomalí a mi-

minka rostou tak o jednu velikost za 

půl roku. Ano, velikosti se odvozu-

jí od délky miminka a  jdou po šesti 

centimetrech - takže 50, 56, 62, 68, 

74, 80, 86, 92, 98, 104... Občas se 

některý výrobce rozhodne jít proti 

proudu a začne dodávat na trh na-

příklad velikost 64... To je o kousíček 

větší, než 62 a o dost menší než 68. 

Další specialitou je číslování v  mě-

sících, což by nebylo vůbec špatné, 

ale jejich měsíce jsou takové zvláštní 

- nikdy velikostně nesedí. Číslování 

v u větších velikostí v rocích je o něco 

přesnější – ale počítá s  průměrným 

dítětem, ale to už není problém od-

hadnout. 

Body vel. 56 4x - Spíš méně, nejlépe 

ze 100% bavlny, určitě s dlouhým ru-

kávem. 

Body vel. 62 4x - Spíš více, taky raději 

bavlněné, jsou prostě k nezaplacení. 

Body vel. 68 - Začnou příkrmy a bude 

jich potřeba hodně!  

Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 

56 4x - Raději bych to s počtem ne-

přeháněla, miminko z ní velmi rychle 

odroste.

Dupačky nebo měkké kalhoty vel. 62 

4x - Laclové riflové nebo manšestro-

vé kalhoty jsou sice ohromně rozto-

milé, ale pro ležící miminko ne pravě 

nejpohodlnější, takže pokud narazí-

te na nějaké opravdu pěkné, kupte 

je, ale ne menší než 80 - jsou ideál-

ní až pro chodící mimčo. Naprosto 

skvělé jsou zateplené bavlněné kal-

hoty, pod ně ponožky a  bačkůrky 

a  nemusíte miminko trápit obléká-

ním punčocháčků. 

Ponožky nejmenší velikosti 5x – Mi-

minka mají často studené nožičky, 

tak nosí ponožky i pod dupačky. Ne-

vyplatí se kupovat levné ponožky, 

bohužel nedrží na nožičkách... 

Trika s  dlouhým rukávem nebo mi-

kinky vel. 56 4x – Není třeba přehá-

nět počet, miminko může hned nosit 

velikost 62 nebo svetřík. 

Trika s  dlouhým rukávem nebo mi-

kinky vel. 62 4x - K nezaplacení, váž-

ně. Navíc miminko může nosit i větší 

velikosti, takže bych možná doporu-

čila hned nakoupit i pár kousků ve-

likosti 68. 

Bavlněná čepička obvod hlavičky 36-

38 cm 2x – Nejlépe obyčejné bavlně-

né, fleeceové čepky se zdobením na 

temeni se vyplatí až na chodící dítě, 

ležícím miminkům docela překážejí. 

Pletené bačkůrky, rukavičky a čepič-

ka - Stačí 2x – miminka je moc neu-

mažou. 

Overaly - Někdo je má rád, někdo 

ne, nahrazují vlastně dupačky a mi-

kinu. 

Overal na spinkání vel. 62 3x - Pro 

novorozeně se většinou nepoužíva-

jí, mění se to zhruba ve čtvrt roce 

s příchodem režimu – takže stačí je 

nakoupit od velikosti 62. 

Bryndáček - Dobré jsou ty s igelitem 

na spodní straně, výborné jsou tako-

vá obdélníková „ponča“ s  otvorem 

s  rantlem pro krk, ale je to hodně 

individuální, na jedno miminko je 

skoro nepotřebujete a na druhé jich 

spotřebuje spoustu - je to dítě od dí-

těte jiné. Ale až se batole začne učit 

jíst samo, tak se budou ještě hodit. 

Rychlozavinovačka – Některá mi-

minka zavinovačku používají docela 

hodně, některá vůbec, ale rychloza-

vinovačka je výborná věc. Později se 

z ní dá odpárat suchý zip a dá se po-

užívat jako podložku pod miminko 

na sedačku nebo na zem.

Foto: shutterstock.com
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Viburcol® čípky
Léčivý homeopatický přípravek tradičně 
užívaný pro zmírnění neklidu a podrážděnosti 
dětí v kojeneckém věku při:

 Zvýšené teplotě nebo horečce

 Nespavosti a bolestech bříška

	 Prořezávání zoubků

	 Běžných dětských infekcích

	 ke zmírnění příznaků

JIŽ
 O

D 1. DNE VĚKU

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

Viburcol čípky k zavádění do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

- Heel

www.viburcol.cz





Také se vám začíná rýsovat bříško a vše je náhle jinak? Zuby se vám drolí, pleť mastí a vlasy 

jsou stále zplihlé?

Vítejte mezi těhotnými.

PÉČE O ZUBY, 
PLEŤ A VLASY



Sotva jste si zvykla na svůj nový stav 

a  váš doktor chce do těhotenské 

průkazky údaje o stavu vašeho chru-

pu? Říkáte si, zase další zbytečná ná-

vštěva doktora? Nemyslím…

Již v dávné minulosti se vědělo o vli-

vu těhotenství na zvýšenou kazivost 

zubů. Vyvíjející se plod totiž potře-

buje pro stavbu kostí fosfor a  váp-

ník. Vezme si je, ber kde ber, pokud 

je nedostane v  potravě, odčerpá si 

je ze zásob matky. Zvýšená spotře-

ba a  snížený příjem uvedených mi-

nerálů a některých dalších vitaminů 

postupně vedou ke zhoršení kvality 

a odolnosti chrupu. K čemuž samo-

zřejmě nemusí dojít. Stačí zajistit 

dostatečný přísun vápníku a fosforu 

v přirozené stravě a ve vitaminových 

tabletách.

Tím by ovšem péče o  zuby v  těho-

tenství neměla končit.

• Nedílnou součástí péče o zdravý 

chrup je pravidelné a  technicky 

správné čištění zubů. 

• Pozor byste si měla dát i  na 

přílišnou konzumaci sladkostí 

a  různých bonbonů, raději žvý-

kejte žvýkačky bez cukru, které 

mají příznivý vliv na ochranu 

zubů. 

• Při jakékoliv bolesti zubů na-

vštivte svého lékaře.

Péče o pleť 
Péče o pleť v těhotenství 

Vlivem hormonů je možné, že do-

jde k dočasnému zhoršení pokožky. 

Pokožka je sušší a  mohou se obje-

vit i nepěkné pupínky, kvůli kterým 

jste se trápila naposledy v pubertě. 

Těhotenství vám zkrátka namíchalo 

koktejl hormonů ovlivňující nejen 

vaši psychiku, ale i  vzhled. Není to 

příjemné, naštěstí však pomíjivé. Je 

tedy nutná zvýšená péče. Na druhou 

stranu, nejlepší možností je svěřit 

svou pleť do rukou profesionálů. Ná-

vštěva kosmetického salonu nezlepší 

totiž pouze vaši pleť, ale je i příjem-

nou relaxací

Velkým problémem jsou v  těhoten-

ství strie. Strie neboli pajivézky vzni-

kají rychlým nárůstem hmotnosti. 

Prasklinky na kůži se tak většinou 

objeví na místech, která se v  těho-

tenství výrazně zvětšují, tedy pře-

devším břicho, prsa a  boky. Abyste 

se těmto neestetickým prasklinkám 

vyhnula, hlídejte si v  těhotenství 

váhu. Nedržte žádné diety. K udrže-

ní optimálního váhového přírůstku 

stačí dodržovat zásady zdravé vý-

živy. Dodejte své pokožce vláčnost. 

Promazávejte namáhanou pokožku 

speciálními krémy nebo oleji určený-

mi těhotným ženám. Je však možné, 

že i přes veškerou snahu vaše kůže 

popraská, neboť hodně záleží i  na 

genetické dispozici. Nezoufejte, ne-

vzhledné červené čárky časem vy-

blednou a již nebudou tak nápadné, 

i když už vám jako památka na toto 

krásné období zůstanou.

 
Péče o prsa v těhotenství 
Prsa se již během těhotenství zvět-

šují vlivem zvětšujících se mléčných 

žláz, které se připravují na kojení. 

Zvětšující se prsa těžknou a mění svůj 

vzhled. Pro udržení hezkého poprsí 

jim musíte věnovat dostatek péče.   

Volba vhodné podprsenky je důleži-

tou součástí této péče. Máte-li větší 

prsa, noste podprsenku i  v  noci.  

To platí i v době kojení, kdy se vám 

prsa ještě více nalijí. Výběrem vhod-

né podprsenky zajistíte pro svá prsa 

podporu. Kojící podprsenky vybírejte 

až v posledních týdnech těhotenství, 

kdy již bude obvod hrudníku i prsou 

přibližně odpovídat i  poporodnímu 

stavu. Při brzkém nákupu by se mohlo 

stát, že by vás podprsenka tlačila. 

Mažte  - Denně promazávejte prsa 

pěstícími krémy, zajistíte pružnost 

pokožky a  předejdete tvorbě strií. 

Posilujte - Posilováním prsních svalů 

předejdete jejich ochabnutí a v době 

kojení podpoříte i  tvorbu mléka. 

Otužujte je  - Sprchováním střídavě 

teplou a  studenou vodou prokrvíte 

tkáně a  získáte pružnější pokožku. 

Péče o vlasy
Také vlasová pokožka vylučuje zvý-

šené množství mazu, vlasy se stávají 

lesklejšími a  mastnějšími. To vyho-

vuje pouze ženám, které mají suché 

vlasy, pro ostatní je to nepříjemná 

zkušenost a  nezbývá nic jiného než 

častější frekvence mytí vlasů, obvykle 

každé dva až tři dny. V  těhoten-

ství se někdy stává, že vám začnou 

nadměrně vypadávat vlasy. Běžně 

vypadne okolo sta vlasů denně. Po-

kud ztratíte více vlasů, než je uvede-

ný denní standard, nemusíte se ale 

ničeho obávat. Nejde o  trvalý stav, 

vlasy vám jistě dorostou, i když si na 

to budete muset počkat někdy i ně-

kolik měsíců po porodu. Přechodně 

můžete problém vyřešit třeba něja-

kým šikovným střihem. 

Foto: Shutterstock.com
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1×týdně,
snadná 
aplikace

*Zdroj: 2006 – Národní epidemiologická studie, 

Výzkumný ústav stomatologický, Praha

✓   Zubní kaz patří k nej-
rozšířenějším infekčním 
onemocněním 21. století.

✓   V České republice má 
zubní kaz nebo zubní výplň 
86,4 % 15letých adolescentů.

✓   V dospělosti, mezi 
35. a 44. rokem života, mají 
obyvatelé České republiky 
již v průměru 12,4 výplní 
a 3,4 chybějících zubů!*

zubnímu kazuST   P       STOP

Prevence a léčba 
počínajícího zubního kazu

Vyzkoušejte intenzivní fl uoridaci doma pro:
✓  prevenci zubního kazu
✓  léčbu počínajícího zubního kazu
✓  ošetření citlivých zubů

Pro dospělé a děti od 6 let
Vhodný pro dlouhodobé použití
K dostání výhradně v lékárnách

elmex® gelée 

Elmex® gelée, zubní gel, je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminfl uoridů a fl uorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

www.elmex-gelee.cz

Lék k použití v dutině ústní

Zubní gel

V těhotenství si tělo žádá mimořádnou péči a není divu. Změny, jimiž prochází, jsou přirozené, 
ale také náročné. Hýčkání pleti, vlasů i nehtů si řada žen s radostí vychutnává. Méně pozornosti 

však někdy nastávající maminky věnují péči o zuby. I pro ně je však těhotenství zátěží, 
a tak si zaslouží nadstandard, který si snadno můžete dopřát doma i na cestách.

DOPŘEJTE SVÝM ZUBŮM NADSTANDARD

Na zdraví zubů má v těhotenství 
vliv například změna stravovacích 
návyků vyvolaná dobře známými 

chutěmi. Neustálé střídání kyselých a slad-
kých jídel je totiž pro chrup nemilosrdnou 
kombinací, která může přispět jak k erozi 
zubní skloviny, tak k vyšší kazivosti zubů. 
Ani zvýšený dávivý refl ex a častější zvracení, 
které vedou ke změně pH v ústech, sklovině 
zubů a celkovému stavu dutiny ústní 
neprospívají. Nezanedbatelnou roli hraje 
také častější únava budoucích maminek, 
která vede ke zhoršení péče o zuby. Kromě 
pravidelného čištění je proto lepší si osvojit 
některé další užitečné návyky.  

Netradiční výbavička
Kromě nakupování zásob pro miminko si 
udělejte čas i na sebe a přichystejte si někte-
ré užitečné drobnosti, které  budou prospěš-
né i pro vaše zuby. První z nich je naprosto 
obyčejná voda, kterou mějte stále po ruce 

ná zubní pasta a představuje tak ochranu 
před zubním kazem. Jeho aplikace je velmi 
snadná a provádí se jednou týdně. Více 
informací najdete na elmex-gelee.cz.

nejen kvůli pitnému režimu a celkovému 
osvěžení, ale i kvůli zubům. Pokud si je po 
jídle zrovna nemůžete vyčistit, jednoduše 
je vypláchněte vodou, která sladké nebo 
kyselé v ústech naředí a neutralizuje pH.  
Také další z našich tipů kombinuje příjemné 
osvěžení, ba přímo svačinku, s péčí o chrup. 
Jde totiž o syrovou zeleninu, například 
mrkev, celer nebo petržel. Čím více vláknitá 
je struktura zeleniny, tím více je třeba ji žvý-
kat, což podporuje produkci slin vytvářejí-
cích v našich ústech zdravé prostředí. 
V náročném období, kterým těhotenství 
je, můžete svým zubům dopřát také tzv. 
lokální fl uoridaci. Jejím cílem je dodat do 
povrchových vrstev skloviny dostatečné 
množství fl uoridů, a zvýšit tak odolnost 
zubů vůči kyselinám, které jsou vytvářeny 
bakteriemi zubního plaku. K fl uoridaci v do-
mácím prostředí je určen léčivý přípravek 
elmex® gelée, zubní gel, který obsahuje 
téměř 10x vyšší množství fl uoridů než běž-

KOMERČNÍ PREZENTACE
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O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou 
(*1954) - zakladatelku poradenského kolage-

nového centra Wellness klubu Nezestárni.cz

Ano, zhubnout se dá do krásné 
a pevné pokožky s minimem 
povislé kůže v každém věku.

Určitě to všichni známe. Když jsme se pokou-
šeli zhubnout v  nějakých 18. až 25. letech, 
bylo to mnohem snazší. Kůže se i při větším 
váhovém úbytku vrátila do původního stavu 
a  my jsme byli okouzleni z  krásné postavy. 
Naše kůže měla v té době dostatek kolagenu 
a  elastinu a  rychle se vrátila do původního 
stavu.

Bohužel s  přibývajícím věkem a  stresem se 
nám snižuje kvalita a množství tělesného 
kolagenu a elastinu. U žen v menopauze se 
téměř nevytváří. Proto bývá velkým rozča-
rováním, když se rozhodneme zhubnout po 
porodu nebo kolem 30–45 let. I když dodržu-
jeme pravidla dietního programu a zdravého 
životního stylu, hodně zhubneme, radost se 
ve většině případů nekoná. Naopak přijde 
jedno velké zklamání. U žen ve věku 50–60 
let a více dochází až k fatálnímu zklamání.

Tím, že se nám snižuje tvorba vlastního kol-
agenu, snižuje se i elasticita kůže. Ta začíná 
být povislá a když zhubneme na vytouženou 
váhu, nemusíme být se svou postavou spo-
kojeni. Stále častěji se na mě obracejí klienti, 
kteří po větším váhovém úbytku hledají po-
moc. Kontury obličeje mají povislé, prohlou-
bily se vrásky, na podbradku visí kůže, dekolt 
je ochablý, prsa si mohou rolovat do podpr-
senky, na pažích plandá kůže a o přebyteč-
né kůži na břiše a nad koleny ani nemluvím. 

Je to o to smutnější, protože žijeme v době, 
kdy se dá za pomoci různých diet a kvalifi -
kovaných dietologů zhubnout do krásné po-
kožky s minimem povislé kůže a zbytečných 
vrásek. Stačí podpořit své tělo při hubnoucím 
programu stimulačními procesy pomocí hyd-
rátu živého kolagenu nové generace, a  to 

i v případě, že by to mělo být „last minute“, 
protože nikdy není pozdě začít. A lepší je 
začít pozdě než později a později než nikdy.

To samozřejmě platí nejen pro ženy, ale i pro 
muže.

Některé věci by měli být v  sou-
ladu, proto je důležité vědět, že 
není kolagen jako kolagen
Léta se zabývám účinky různých kolagenů 
a  spolupracuji s  předními odborníky. I  oni 
byli fascinováni, když jsem jim vysvětlila prů-
běh „ZROZENÍ ZÁZRAKU JMÉNEM ŽIVÝ KO-
LAGEN“.
Překvapilo je, že živý kolagen nemůže být 
žádný z  hydrolyzovaných kolagenů, jak ně-
kteří prodejci v poslední době uvádějí. 
Posuďte sami – hydrolyzované kolageny se 
vyrábí z  kostí, kůží a  pojivových tkání do-
bytka nebo z  odřezků při zpracování slad-
kovodních a  mořských ryb. Tato nejlevnější 
surovina se mletím a drcením homogenizuje 
na pastu, zbavuje přebytečného tuku a ne-
čistot a  zpracovává se procesem hydrolýzy, 
případně enzymatického štěpení.

Jinak je tomu u hydrátu kolagenu
Pouhá vstupní surovina má cenu zlata 
a  její získání je velmi náročné.  Bílkovi-
nový komplex kolagenových kapslí řady 
Invita tvoří biologicky aktivní lyofi lizova-
ný kolagen z kůží tolstolobika. Chová se 
v  eko prostředí a  eko rybnících patřících 
mezi jedny z nejlepších v rámci EU. Krmí 
se výhradně speciální nízkotučnou a ve-
getariánskou stravou bez bílkovin, které 
by zahubily citlivou živou strukturu kol-
agenu.  Potom následuje další zdlouhavý 
a nákladný proces nutný k tomu, aby se už 
v zárodku nezničila velmi křehká a citlivá 
živá struktura trojité šroubovice. K výrobě 
hydrátu kolagenu se nepoužívají odpadní 
suroviny jako šupiny, ploutve, hlavy a kos-
ti, které se umelou. Naopak každá kůže 
musí být ručně očištěna skleněnými nástro-
ji, zbavena šupin, ploutví a dalších nečis-
tot. Očištěné kůže prochází laboratorní 
kontrolou tří na sobě nezávislých labora-

toří na výskyt těžkých kovů a toxických látek. 
Pokud by se v kůžích vyskytla sebemenší čás-
tečka těžkých kovů, došlo by při zpracování 
nativního hydrátu přírodního kolagenu k za-
hubení živé struktury trojité šroubovice. To 
je také jeden z důvodů, proč se kolagenový 
hydrát nevyrábí z  mořských ryb. Prověřené 
kůže se ručně nařežou na úzké proužky a tří-
dí podle pigmentace (světlá, tmavší, nejtma-
vší). Pak následuje nejnáročnější ruční práce. 
Z každého proužku kůže se opatrně odstra-
ňuje skleněnými nástroji tuková vrstva, pod 
kterou se obnaží živé, aktivní fi broblasty – 
buňky rodící kolagen. Ty se v největší rychlos-

HUBNĚTE DO 
KRÁSY A KONDICE 
S ŽIVÝM KOLAGENEM NOVÉ GENERACE
S novým rokem přichází i nová předsevzetí. Nejčastější je odhodlání ZHUBNOUT.
Ale jak si zachovat elasticitu kůže i při větším váhovém úbytku, pokud už máme 

svůj věk?

Živý kolagen nové generace s přirozeně ob-
saženými peptidy a elastinem vznikl po 14le-
tém výzkumu a doslova přepsal historické 
dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných 
kolagenů, když nastartoval výrobu hydrátu 
kolagenu technologií Triple Helix Formula. 
„Překvapivé výsledky přináší nejen 
v oblasti krásy, ale i  regenerace „, říká 
významný plastický chirurg a celoživot-
ní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. 
Hydrát kolagenu má vědecky potvrzené 
účinky na  rychlost obnovy a  kvalitu tvor-
by vlastního kolagenu v  tkáních.  Dokáže 

obohatit mezibuněčnou tkáň ve 
všech vrstvách pokožky o  cen-
né aminokyseliny. Pokožce, 
vlasům, nehtům i  pojivovým 
tkáním navrací potřebnou pruž-
nost a  elasticitu.  Přední odbor-
níci ho nazývají BÍLKOVINOU 
MLÁDÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ.
 

Metodou Triple Helix 
Formula se podařilo 
vědcům INVENTIA®  po-
sunout  hydrát nativ-
ního přírodního kol-
agenu  mezi  špičku v 
segmentu anti-age pří-
pravků.

Komerční prezentace
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Objevte i vy blahodárné účinky živého 
kolagenu a vyzkoušejte si ho na vlastní kůži.

Nákup a více na www.nezestarni.cz

ti vkládají do skleněných baněk s přírodní ky-
selinou mléčnou, kde několik měsíců probíhá 
ničím neurychlitelný a velmi nákladný proces 
zrodu živého, nativního a skutečně přírodní-
ho kolagenu. Zpracovává se za nejpřísnějších 
podmínek certifi kace GMP speciální techno-
logií Triple Helix Formula. Takto hydratovaný 
kolagen je ve třířadé formě a udržuje si se-
skupení 3-helisy. Následně se tento kolage-
nový klenot fi ltruje a stáčí podle pigmenta-
ce do skleněných lahviček. Světlý FACE na 
omlazení obličeje, tmavší na tělo a nejtmavší 
na vlasy a nehty.  A právě z tohoto nativní-
ho, hypoalergenního, biologicky aktivního 
hydrátu kolagenu se zpracovává procesem 
lyofi lizace i sypký prášek, který tvoří základ-
ní a mimořádně účinnou látku kolagenových 
kapslích INVITA SKIN BEAUTY a INVITA AC-
TIVE s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.  
Výživový poradci se v poslední době stále 
více zajímají o význam tohoto kolagenu při 
snižování nadváhy právě tímto komplexem 
z  volných aminokyselin, při kterém se ne-
hubne jen ze svalů, ale i z tuků. Navíc si tělo 
udrží po celou dobu energii a chuť k pohybu, 
který se často ztrácí při nízkokalorické dietě. 

Pochvalují si, že při této suplementaci bývá 
ve většině případů vzhled pokožky i hybnost 
kloubů během hubnutí dokonce lepší než 
před zahájením programu.

Chcete přirozeně omládnout nebo 
i zhubnout pár kil?
Vyzkoušejte Přírodní kolagen Inventia FACE 
na omlazení a  zpevnění kontur obličeje, 
krku, podbradku a dekoltu. Nanáší se na pleť 
před použitím vlastní kosmetiky, takže se ne-
musíte vzdát své oblíbené kosmetické znač-
ky. V nabídce 50,100 a 200 ml.

Chcete se cítit a vypadat dobře?
Plánujete i  zhubnout? Podpořte kolage-
nové stimulační procesy vnitřním použí-
váním doplňku stravy Invita Skin Beauty 
Plus Q10, kde je nově téměř o  100 % 
více lyofi lizovaného hydrátu kolagenu 
pro udržení krásné a  pevné pokožky, 
pojivových tkání, pružného těla a zdra-
vých vlasů a  nehtů. Dodává buňkám, 
které mají za úkol tvořit a regenerovat 
tělesný kolagen nejdůležitější peptidy, 

volné aminokyseliny a  hydroxylové amino-
kyseliny. Bonus navíc je, že obsahuje mořské 
řasy, které mají příznivý vliv na buněčný me-
tabolismus a proces štěpení tuků.
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INZERCE

Mateřské mléko je v současné době považováno za nejlepší stravu pro dítě. Všude je tento 

způsob krmení doporučován a v porodnicích se považuje za samozřejmé, že bude maminka 

kojit. Proč je ale kojení považováno za tak dobré? A co dělat, když to nejde?

CHCI KOJIT, 
ALE NEMOHU…



Čistě přírodní přípravky 
na podporu kojení a BIO kosmetika.

Těhotenství a po porodu 
prevence a ošetření 

těhotenských strií, hemoroidů 
a hojení hráze
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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

Výhody kojení
Je jisté, že kojení má mnoho výhod, 

a to nejen pro miminko, ale také pro 

maminku. V případě dítěte se jedná 

zejména o zdravotní. Mateřské mlé-

ko je totiž lépe stravitelné a obsahu-

je vše, co miminko potřebuje. Navíc 

se mění podle jeho potřeb. Dítě je 

lépe chráněno před infekcemi. Koje-

ní je považováno za prevenci vzniku 

alergií, prospívá imunitě a podobně.

A jaký přínos má pro maminku? Opět 

jsou zde pozitiva z  pohledu zdra-

votního - při kojení dochází k  rych-

lejšímu zavinování dělohy a  tělo se 

dostává rychleji do normálu. Také se 

uvádí, že chrání ženy před rakovi-

nou prsu a vaječníků.

Příjemné je ale i to, že dnes se dá ko-

jit víceméně kdekoliv, takže pokud 

to pro ženu není problém, může 

své dítě nakrmit kdykoliv (a nemusí 

k tomu v podstatě s sebou nic mít). 

Zmínit je nutné i  finanční přínos – 

není nutné kupovat umělou výživu.

Přínosem pro oba je samozřejmě to, 

že maminka a miminko tráví poměr-

ně dost času spolu, v těsné blízkosti.  

Vytváří se tak mezi nimi citová vazba.

Problémy při kojení
Zpočátku může dojít k některým ob-

tížím, k  jejichž překonání je třeba 

hodně trpělivosti, dostatek infor-

mací a  někdy i  pomoc odborníků. 

Pokud se ale žena rozhodne, že chce 

kojit, pak určitě stojí za to, pokusit 

se tyto problémy překonat.

 

A o jaké potíže se může jednat? 
Patří sem:
• bolavé bradavky - je důležité 

kontrolovat, že je dítě správ-

ně přisáto a  také o  bradavky 

správně pečovat (osobní hygi-

ena, přístup vzduchu, správná 

podprsenka,…). Dobrým tipem 

je mazání postiženého místa 

mastí, například Bepanthenem 

a  také používat prsní chrániče 

(kloboučky)

• únik mléka – stačí si pořídit vložky 

do podprsenky (existují jednorá-

zové a prací), nutno často měnit

• nalitá prsa – několik dní po po-

rodu bývají prsa nalitá a bolesti-

vá (než se upraví tvorba mléka). 

Doporučují se obklady, časté 

kojení, popřípadě odstříkávání 

mléka,... V  tomto případě lze 

doporučit odsávačky mléka, se 

kterými se problém snáze řeší.

Dále zmíněné obtíže se mohou obje-

vit kdykoliv během kojení:

• ucpaný mlékovod – v prsu se ob-

jeví boule, prso je citlivé. Vhodné 

jsou horké obklady, nahřátí prsu 

pod sprchou a následná masáž, 

pokusit se uvolnit „zatuhlinu“ 

během kojení. Zajímavým tipem 

je přikládání studeného tvarohu 

a další.

• mastitida – zánět prsu, který je 

způsoben infekcí. Je doprová-

zen horečkou, únavou, nevol-

ností. Nutná je léčba antibiotiky 

(lze kojit).
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Když maminka nechce/nemůže 
kojit
Některé maminky nechtějí nebo ne-

mohou kojit. V  prvním případě by 

mělo být její rozhodnutí respektová-

no. Zaměřme se teď ale na druhý pří-

pad, tedy na ženy, které nemohou. 

Některé již dopředu ví, že nemohou 

své novorozeně kojit (zdravotní 

a  jiné důvody). Někdy se ale stane, 

že si přejí kojit, ale nepodaří se to 

nebo po nějaké době dojde k ukon-

čení, aniž by si to maminka přála. 

Důvodů může být více, například to, 

že miminko dostatečně neprospívá 

a  musí být přikrmováno, nedosta-

tečná tvorba mléka třeba z únavy či 

vyčerpání, nemoc, při které to není 

možné a  podobně. Pro mnoho žen 

je poměrně těžké se s  tím vyrovnat 

– přály si své miminko kojit a nepo-

dařilo se to. Je třeba si ale uvědo-

mit, že kojení je sice fajn, na druhou 

stranu zase není nutné se zbytečně 

trápit, pokud to nevyšlo. Nemá cenu 

se obviňovat či snad dokonce podce-

ňovat. Některé ženy mají dokonce 

pocit, že jako matky zklamaly, což 

je samozřejmě naprostý nesmysl. Je 

pravda, že okolí (obzvláště některé 

maminky) občas koukají divně, když 

žena své miminko krmí z  lahvičky, 

popřípadě si dokonce vyslechne, co 

ještě měla zkusit a podobně. To k její 

pohodě rozhodně nepřispěje. Pod-

statné ale je, aby žena přijala situaci 

takovou jaká je, viděla to z té lepší 

stránky a nenechala si kazit náladu 

lidmi, kteří vůbec neznají okolnos-

ti. Vždyť to hlavní je, aby bylo dítko 

spokojené a prospívalo, k čemuž ur-

čitě přispěje skutečnost, že je dobře 

napapané (a  v  podstatě je mu asi 

jedno, zda je to mateřské či umělé 

mléko) a jeho maminka je spokojená 

a v pohodě.

Výhody umělé výživy
I umělá výživa má své výhody: mimin-

ko může krmit v podstatě kdokoliv 

(velká výhoda pro tatínky, protože 

se mohou do této činnosti zapojit). 

Maminka tak má šanci si odpočinout 

a vyspat se, popřípadě si udělat čas 

sama na sebe. Pozitivní je i  to, že 

při krmení tímto způsobem rodič 

přesně ví, kolik dítě vypilo. A neza-

nedbatelná není ani skutečnost, že 

žena může jíst a pít dle svých chutí 

a nemusí se trápit tím, že bude syna 

či dceru kvůli ní bolet bříško.

Na trhu se dnes nabízí velký výběr 

kvalitní stravy, takže není třeba se 

obávat, že by miminko nedostávalo 

vše, co potřebuje. Naleznete mléko 

pro nedonošené děti, pro novoro-

zence i  starší miminka, v  úvahu se 

berou i  možné alergie a  podobně. 

Také můžete zakoupit množství „vy-

chytávek“, které vám přípravu a vše, 

co s tím souvisí výrazně ulehčí.

V  dnešní době už není žádný pro-

blém připravit stravu mimo domov. 

Jen je vždy třeba důsledně dodržo-

vat hygienu.

Foto: Shutterstock.com
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Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Sunar obsahuje vitamin A*, který přispívá ke správné 
funkci imunitního systému, a dále železo*, které přispívá k rozvoji poznávacích funkcí u dětí.

*Podle zákona

Sunar zná 
tajemství 
mateřského 
mléka.

Obsahuje mléčný tuk,
to je ta jeho superingredience.

Více informací na www.sunar.cz
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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…

JAK VYBÍRAT
AUTOSEDAČKU 

A KOČÁREK
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Co je nejdůležitější vědět při 
výběru autosedačky
Za poslední desítky let se v dopravě 

změnila řada věcí od automobilů, 

silnic, bezpečnostních poznatků a 

možností ochrany posádky.

Z tohoto důvodu bylo nutné aktua-

lizovat i požadavky na  dětské auto-

sedačky, které byli donedávna dané 

pouze normou ECE 44 z počátku 80. 

let minulého století. Proto v  roce 

2013 vznikla nová norma, která 

postupně nahradí tu původní. Tato 

norma nese označení UN R129, ale 

častěji se o ni mluví jako o normě i-

-size.

 

Jaké jsou hlavní změny, které norma 

přináší a jaké nové požadavky klade 

na dětské autosedačky, se dočtete 

níže:

 

1) Déle proti směru jízdy. To, že je 

cestování proti směru jízdy nejbez-

pečnějším způsobem přepravy dětí 

je již dnes známé. I-Size nařizuje, 

že tento způsob musí děti používat 

minimálně do 15 měsíců věku. Dříve 

platilo pouze do 9 kg váhy, což moh-

lo být klidně jen několik měsíců. Od-

borníci ale doporučují cestovat proti 

směru jízdy co nejdéle, ideálně do 

čtyř či více let.

2) Lépe při nárazu z  boku – Náraz 

z boku tvoří přibližně třetinu všech 

autonehod a také zhruba třetinu 

úmrtí dětí ve vozidlech. Autosedač-

ky dle starší normy ECE 44 vůbec 

nemuseli být testovány na náraz 

z  boku. i-Size zjednává nápravu a 

přináší přísná kritéria na ochranu při 

bočním nárazu.

3) Snazší výběr autosedačky díky ro-

zumnějším kategoriím. Doposud se 

autosedačky dělili dle váhy dítěte. 

Pro rodiče je ale obtížné představit si 

jak těžké bude jejich dítě v určitém 

věku. Rozdělení dle výšky postavy je 

snazší a přehlednější.

4) Bezpečná instalace = správná 

funkce autosedačky. To že sebelepší 

autosedačka dítě správně neochrání, 

je-li nesprávně upoutaná, je zřejmé. 

I-Size se tedy zaměřuje na jednodu-

chost a bezpečnost instalace. Podpo-

ruje instalaci pomocí ISOfixu a růz-

nými nároky nutí výrobce sedaček 

usnadnit jednotlivé úkony instalace 

autosedačky.

5) Realističtější testování. Nová nor-

ma využívá také nově vyvinuté figu-

ríny pro testování. Ty jsou nejen více 

podobné reálným dětem, ale obsa-

hují i více senzorů, které jsou citlivěj-

ší a poskytnou tak reálnější předsta-

vu, jak bude testovaná autosedačka 

fungovat při opravdové nehodě.

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 
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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.

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. 

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 potřebujete 

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 
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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-
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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.  

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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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

Neodmyslitelnou součástí výbavičky pro 

miminka a malé děti jsou odsávačky 

hlenů. Sáhněte pro osvědčené, šetr-

né a velmi účinné bateriové odsávačce  

LivingLab. Již 10 let pomáhá rodičům 

a jejich dětem překonat období nachla-

zení, kdy naše nejmenší trápí rýma. I vaše 

miminko se bude ve svém kojeneckém 

věku potýkat s rýmou a naše odsávačka 

vám může velmi účinně a hlavně šetrně 

pomoc. Zakoupíte ve vašich lékárnách 

nebo na www.nextik.cz

Jak zatočit s rýmou
S NÁMI SE ZAHŘEJETE

•

TERMOFOR PLASTOVÝ A

GUMOVÝ NA VODU

•

T 572 63 96 36

ADONIS@ADONIS.CZ

•

LÁTKOVÝ TERMOFOR S 

PŠENICÍ A LEVANDULÍ

WWW.ADONIS.CZ

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ S AZULENEM 50ML

Tento olejíček obsahuje Azulen, éterický olej 

z heřmánku, který patří k nejvíce zklidňujícím 

rostlinám používaných v kosmetice. Má proti-

zánětlivé a protikřečové účinky. Nelze pomi-

nout ani dezinfekční působení. Heřmánek 

pomáhá zklidňovat kožní záněty. Obsahuje 

antibakteriální složky, které mohou rovněž 

urychlit léčení již vzniklých infekcí. Aviril 

přináší úlevu vysušené, svědivé kůži nebo 

kůži spálené sluncem. Vzhledem k příznivým 

účinkům na pokožku je vhodný i pro dospělé.

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
• Účinně již od prvních projevů ekzému
• Ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky.
• Přirozeně obnovuje kožní bariéru, poskytuje 

zvýšenou hydrataci a regeneruje.
• Je vhodný i pro nejmenší

Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.02.2016.0589

KOREJSKÝ ŽENŠEN

Zadejte kod ZEN20
při nákupu v našem e-shopu a získejte 20 % slevu na celý nákup.

www.korejsky-zensen.cz
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