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Neplodnost bývá označována jako chronické onemocnění postihující čím dál větší množství 

párů především zemí „vyspělého“ světa. Zcela jistě zasahuje zejména ženy na tom 

nejzranitelnějším místě, protože touha být matkou, mít vlastní dítě, prostupuje celou její 

bytost již od raného dětství. Asi těžko si proto dokážeme představit zoufalství, které musí 

prožívat, když tato touha zůstává po delší dobu nenaplněná. 

     Tento článek si neklade za cíl zabývat se příčinami neplodnosti, ale léčbou a hlavně 

alternativními (a hlavně morálně a eticky přijatelnými)  metodami léčby neplodnosti. 

Klasické metody “léčby” neplodnosti zahrnují v převažující míře IVF metodu (z ang. In 

Vitro Fertilization), tedy proces, při kterém je vajíčko oplodněno spermií mimo tělo matky. 

Nejedná se tedy o léčbu v klasickém slova smyslu zjištění a odstranění příčiny nemoci. 

     Při tomto postupu bývá vždy oplodněno více než jedno vajíčko, takto je vyprodukováno 

více embryí, které jsou následně podrobena selekci a nadbytečná nebo nevyhovující embrya 

jsou v lepším případě zamražena, v tom horším rovnou zlikvidována. Což je zcela 

neslučitelné s křesťanskou morálkou hájící právo na život všech lidských jedinců už od 

okamžiku početí (a tedy i takto “vyrobených” embryí). 

     Bohudíky, i v této těžké situaci nedobrovolné bezdětnosti  existuje naděje pro všechny 

věřící a v souladu s křesťanskou morálkou žijící páry. Tato naděje spočívá v málo známé, 

ale ve světě (převážně v USA, ale třeba v Polsku a na Slovensku) již déle využívané metodě 

zvané NaPro Technology. 

     NaPro Technology (z ang. Natural Procreation, tedy přirozené početí) je přirozená metoda 

léčby neplodnosti vyvinutá prof. Hilgersem (univerzita Omaha, USA) již v roce 

1985. Samotná její metodika je dosti složitá, pro zjednodušení se dá říci, že základ 

diagnostiky spočívá ve sledování biologických markerů plodnosti (např. sledování průběhu 

hladiny pohlavních hormonů během menstruačního cyklu, tloušťka endometria, aj.) 

prostřednictvím tzv. Creightonského modelu sledování plodnosti (CrMS).  Převážně se 

používají moderní zobrazovací techniky (hl. ultrazvuk) a také pravidelné krevní odběry 

určené ke stanovení hladiny hormonů v krvi. Na rozdíl od IVF je tedy tento Creightonský 

model zaměřený na sledování a zjištění hormonální dysfunkce nebo organické překážky a 

následném odstranění této příčiny tak, aby bylo v optimálním případě dosaženo 

fyziologického stavu organizmu vhodného pro přirozené početí. Tedy se jedná o skutečnou 

“léčbu” neplodnosti. Jako přirozená metoda léčby neplodnosti s sebou nepřinášíohromnou 

psychickou zátěž, jak je tomu u metod asistované reprodukce, kdy veškerá naděje bývá 

soustředěna na jeden konkrétní “pokus” nebo cyklus. 



    Velmi zajímavá je i udávaná úspěšnost této metody – okolo 80 % (v časovém úseku zhruba 

2 let), což výrazně přesahuje úspěšnost všech ostatních metod léčby neplodnosti (pro 

srovnání, u IVF je udávaná úspěšnost 25 %, vztažená na 4 proběhlé cykly).   

     NaPro Technology, na rozdíl od ostatních metod asistované reprodukce, respektuje 

vzájemnou plodnost muže a ženy, jejich důstojnost a integritu manželství. Samotný akt početí 

nového lidského jedince ponechává na místě, kde byl Bohem zamýšlen a ustanoven, tedy 

během intimního styku muže a ženy.  

     Velmi zajímavý náhled na tuto problematiku vnáší Jan Pavel II. ve své Teologii těla, kde 

nazývá sex mezi manžely (pokud jsou otevření přijetí nového života bez použití umělé 

antikoncepce) dokonce svátostí, která má přesah do věčnosti – protože při něm může dojít ke 

stvoření (za účasti Boží) nové lidské bytosti s nesmrtelnou duší. Samozřejmě že Bůh nesmírně 

miluje všechny lidské bytosti počaté jakýmkoliv způsobem (a tedy i děti počaté “uměle” 

různými technickými metodami ve “zkumavce”) a zcela jistě na světe neexistuje nikdo, jehož 

existenci by si Bůh nepřál.  

     A i když tyto děti v sobě nesou Boží obraz a potřebují lásku a péči jako kdokoli jiný, žádné 

z nich nebylo počato způsobem, který zrcadlí Boha. To je a vždycky bude vůči nim 

nespravedlivé. 

 Petra Zahradníčková, lékárnice a místopředsedkyně o.s. Lékárníci pro život 

 Pozn : V současnosti léčbu neplodnosti dle NaPro Technology  provádí 2 lékaři na 

Slovensku, kteří jsou ochotni vzít do své péče i páry z ČR a dále MUDr. Lázničková (Cenap, 

Brno, metoda Naprohelp, zda se jedná o metodu zcela totožnou s NaProTechnology se mi 

bohužel nepodařilo zjistit). 

Více o této metodě na stránkách : www.naprotechnology.com/ , www.plodar.sk/ 

 


