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ABSTRAKT

             Léčebná tělesná výchova hraje důležitou roli pro rychlejší regeneraci těla 

ženy po porodu, k co nejrychlejšímu znovunavrácení do běžného života. V obecné 

části je popsána anatomie pánevního dna, dále dýchací pohyby, průběh 

spontánního porodu, indikace císařského řezu, involuční a celkové změny 

v organizmu ženy během šestinedělí. Speciální část je zaměřena na vlastní 

léčebnou tělesnou výchovu, jsou zde uvedeny praktické rady a cvičení zvlášť pro 

spontánní porod a císařský řez. Po tomto teoretickém přehledu předkládám tři 

kazuistiky pacientek, se kterými jsem po porodu i v období šestinedělí sama 

pracovala.

             Klíčová slova: císařský řez, léčebná tělesná výchova, spontánní porod, 

šestinedělí



ABSTRACT

            Therapeutic physical exercise plays an important role in speeding the 

regeneration of the woman’s body after childbirth resulting in the fastest return to 

normal life. The general section of this work contains a description of the anatomy 

of the pelvic region, movements during breathing, progression of natural childbirt, 

indications for Caesarean section, and overall changes in the female organism 

over a six-week period. The specialized section is directed at specialized 

therapeutic physical exercises, practical advice and exercises specifically for 

natural childbirt and Caesarean section are described. From a theoretical 

viewpoint the writers work with three sample patiens with whon the writer 

personally worked with for a six-week period after giving birth.

             Key Words – Caesarean section, therapeutic physical exercise, natural 

childbirth, six-week
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I. ÚVOD

             Těhotenství a porod je doba velkých tělesných změn. Je to doba fyzicky i 

psychicky velmi náročná. Po porodu nastává období šesti týdnů – šestinedělí. 

V šestinedělí se tělo ženy vrací do stavu před otěhotněním. Cvičení a praktické 

rady, které v této práci uvádím, pomáhají této regeneraci, pomáhají nabrat síly a 

zamezit vzniku poporodních obtíží. Způsob cvičení se trochu liší podle toho, zda 

žena rodila spontánně (vaginální cestou), nebo prodělala císařský řez. Některé ze 

cviků je možné provádět hned v den porodu, jiné je možné provádět až po 

několika dnech nebo týdnech. Někdy není pro matku jednoduché přizpůsobit svůj 

režim dennímu rytmu miminka, přesto je důležité si najít každý den čas na 

cvičení, a pokud možno také na odpočinek.

             Cílem mé práce je poukázat na důležitost zahájení fyzické aktivity nejen 

po císařském řezu, ale i po spontánním porodu (pro rychlejší návrat do běžného 

života). Ráda bych porovnala využití cviků po operativním a spontánním porodu. 

Také bych si chtěla prohloubit své teoretické vědomosti a získat nové znalosti, 

které budu moci uplatnit dále ve své praxi.



II. TEORETICKÁ ČÁST

1. ANATOMIE POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ ŽENY

(4, 7, 12)

1.1. Ženské vnitřní pohlavní orgány 

         (organa genitalia feminina interna)

            Vaječník (ovarium) je ženská pohlavní žláza, produkuje ženské pohlavní 

buňky a pohlavní hormony. Ovarium je oválné, ze dvou stran oploštělé, velikost 

kolísá mezi 3-5 cm x 1,5-3 cm. Má šedorůžovou barvu a zvrásněný povrch.

             Vejcovod (tuba uterina) je 8-15 cm dlouhá trubice, zevním ústím 

orientovaná do dutiny břišní, přivrácená k ovariu, druhý konec ústí v rohu 

děložním do dutiny dělohy.

             Děloha (uterus) je dutý svalový orgán, na kterém se rozlišuje tělo děložní 

(corpus uteri), širší ve své kraniální části a hrdlo děložní (cervix uteri), které je 

kaudální užší částí dělohy ústící do pochvy. Mezi těmito částmi se vymezuje ještě 

zúžená část, isthmus uteri.  Základní postavení dělohy je v tzv. anteflexi a 

anteverzi. Děložní stěna je 10-15 mm tlustá a je tvořena sliznicí (edometrium), 

hladkou svalovinou (myometrium) a vrstvou subserosní (tela subserosa).

             Pochva (vagina) je předozadně oploštělá svalová trubice. Kraniálně 

obemiká hrdlo děložní, kaudálně se otevírá navenek jako ostium vaginae. 

                                                                               

1.2. Ženské zevní pohlavní orgány

                   (organa genitalia feminina externa)

             Zevní pohlavní orgány jsou ohraničeny velkými stydkými pysky, labia 

majora pudendi. Jejich zevní plocha je oddělena od stehen žlábkem, sulcus 

genitofemoralis, vnitřní plocha je oddělena brázdou od malých stydkých pysků, 

labia minora pudendi. Velké pysky vpředu přechází do mons pubis. Vpředu a 

vzadu jsou labia spojena, commisura anterior et posterior. Krajina mezi zadní 

komisurou a análním otvorem se nazývá hráz, perineum. Prostor mezi malými

pysky a poštěváčkem se nazývá předsíň poševní, vestibulum vaginae. Glandulae



vestibulares minores jsou mikroskopické žlázky uložené ve sliznici celého 

vestibula. Glandulae vestibulares majores jsou párové žlázky ležící na 

diaphragma urogenitale. Clitoris et bulbus vestibuli jsou topořivá tělesa.

1.3. Svaly pánevního dna, svaly hráze a jejich facie

             Svaly pánevního dna a hráze mají vztah k orgánům urogenitálního ústrojí. 

Tyto svaly se dělí na dvě hlavní skupiny: 

a) svaly diaphragma pelvis,

b) svaly hráze, mm. perinei (komplex diaphragma urogenitale 

a svaly uložené povrchově od diaphragma urogenitale).

             a) Komplex diaphragma pelvis je tvořen vpředu a po stranách m. levator 

ani, vzadu a po stranách m. coccygeus a doplněn příslušnými fasciemi. Má tvar 

nálevky, která je upevněná ke stěně malé pánve a sbíhá se směrem k rektu.

             M. levator ani se skládá z přední části, pars pubica (m. pubococcygeus), 

od kosti kyčelní začíná jako pars iliaca (m. iliococcygeus).

             Mezi pars pubica pravé a levé strany je štěrbina pro prostup vývodných 

cest močových a pohlavních, hiatus urogenitalis. Snopce této části svalu podpírají 

vaginu s dělohou a fixují rektum. 

             b) Diaphragma urogenitale je tvořena odlišně u ženy a muže. V dnešním 

pojetí je diaphragma urogenitale vytvořena jako trojúhelníkovitá vazivová 

membrána s příměsí svaloviny ve východu pánevním od symfýzy až k tubera 

ischiadica kde nasedá zespodu na diaphragma pelvis. Skrze diaphragma 

urogenitale prochází urethra společně s vaginou. Zadní okraj diaphragmy je 

lemován vlákny m. transversus perinei superficialis, který je individuálně 

výrazný. 

             Zevně od diaphragma urogenitale jsou uloženy mm. perinei, které se 

přikládají k orgánům močopohlavního ústrojí (m. bulbospongiosus a m. 

ischiocavernosus, m. sphincter urethrovaginalis, m. compressor urethrae). Do 

skupiny mm. perinei je ještě řazen m. sphincter urethrae externus a kolem 

konečníku vytvořený m. sphincter ani externus, který svými částmi obemyká

anální kanál a je zespodu připojen k m. levator ani.



             Pánevní orgány jsou kryty peritoneem, které mezi nimi vytváří řasy a 

přechází pak na pánevní stěny a dále na stěnu břišní. Prostor pod peritoneem se 

označuje jako subperitoneální prostor, vyplněný řídkým vazivem. Toto vazivo je 

na stěnách pánve zahuštěno jako fascia pelvis parietalis, a na povrchu orgánů jako 

fascia pelvis visceralis. Fascia diaphragmatis pelvis superior kryje horní plochu 

diaphragma pelvis, fascia diaphragma pelvis inferior  kryje její dolní plochu. 

Diaphragma urogenitale je na své dolní (hrázové) ploše kryta fascia 

diaphragmatis urogenitalis inferior, horní plochu kryje fascia diaphragmatis 

urogenitalis superior. Fascia diaphragmatis pelvis superior et inferior  a fascia 

diaphragmatis urogenitalis superior et inferior v sebe vzájemně přecházejí na 

zadní straně hiatus urogenitalis a spojují se s vazivovým centrum tendineum 

perineale. Centrum tendineum je klíčové pro stabilitu a pevnost pánevního dna, 

jeho poškození při porodu se brání preventivním nástřihem hráze, epiziotomií.

1.4. Prostory a topografie východu pánevního a hráze

             Jako východ pánevní se označuje prostor od dolního okraje symfýzy 

podél genitofemorální rýhy k tuber ischiadicum a odtud ke hrotu kostrče. Spojnice 

mezi tubera ischiadica rozděluje východ pánevní na vpředu ležící trigonum 

urogenitale a vzadu ležící trigonum anale. Oblast mezi zadní komisurou stydkých 

pysků a análním otvorem se nazývá hráz, perineum. Prostor v trigonum anale, pod 

diaphragma pelvis, laterálně ohraničený fascia obturatoria se nazývá fossa 

ischiorectalis a je párový.

1.5. Zevní pánevní rozměry

             Pánev se měří pelvimetrem, kdy žena leží v poloze na zádech. Měření 

zevních pánevních rozměrů patří k porodnickému vyšetření.

 Distantia bispinalis – vzdálenost mezi zevními okraji horních trnů 

kyčelních kostí (spinae iliacae anteriores superiores). Měří 25-26 cm.

 Distantia bicristalis – největší vzdálenost mezi hřebeny kostí kyčelních 

(cristae iliacae). V průměru měří 28-29 cm.



 Distantia bitrochanterica – vzdálenost mezi zevními okraji velkých 

trochanterů (trochanteres majores). Měří 31-32 cm.

 Conjugata externa (diameter Baudelocqueův) - vzdálenost od středu                                                       

lumbosakrální meziobratlové ploténky, pod trnem pátého bederního 

obratle (vrchol Michaelisovy routy), k zevnímu hornímu okraji stydké 

spony. Žena leží v poloze na levém boku, levou DK má v koleni a v kyčli 

flektovanou, pravá DK zůstává natažená. Conjugata externa měří 19-20 

cm.



2. DÝCHACÍ POHYBY

             Již od prvních měsíců těhotenství žena dýchá rychleji a častěji nemůže 

popadnout dech. Je to proto, že na začátku těhotenství se zvyšuje objem krve 

v krevním řečišti. Objem krve se zvyšuje, aby se zajistilo krevní zásobení placenty 

a zvětšené dělohy a aby byly uspokojeny nároky na transport kyslíku. Spotřeba 

kyslíku stoupá v těhotenství o 20 %. Minutový srdeční objem se zvětšuje zhruba o 

40 %. Zvýšení minutového objemu závisí na vyšší srdeční frekvenci. Srdce tedy 

bije rychleji, aby zvládalo zvýšení objemu krve, tudíž i dýchání může být 

rychlejší. Vysoký stav bránice a jisté omezení její pohyblivosti vede k převážně 

bráničnímu dýchání. Minutová ventilace a respirační objem se v těhotenství 

zvětšují (minutová ventilace stoupá až o 50 %).

(1, 2, 12, 16)

             Je velmi důležité správně dýchat nejen v těhotenství, ale i po porodu 

v období šestinedělí. Dýchací pohyby slouží ventilaci plic, mají vliv i na 

posturální funkci a držení těla. V části léčebné tělesné výchovy se zmiňuji o 

využití dechového cvičení, které je velmi důležité, protože umožňuje zvýšit 

okysličení organismu a také lépe relaxovat. Navíc jsou základem všech 

poporodních cvičení.

             Pokud však chceme správně dýchat, musíme porozumět mechanismu 

normálního dýchání. Dýchací pohyby probíhají ve třech sektorech trupu: 

 dolní sektor – břišní (od bránice po dno pánevní)

 střední sektor – dolní hrudní (mezi bránicí a Th 5)

 horní sektor –  horní hrudní (od Th 5 po dolní krční páteř).

             Rytmicky se střídají ve dvou fázích: nádech (inspirium) a výdech 

(expirium). Krátká přechodná období mezi nádechem a výdechem se nazývá: 

preinspirium a preexpirium. Nádech začíná v břišním sektoru, bránice aktivně 

snižuje klenbu a stlačuje tím útroby, nitrobřišní tlak stoupá a břišní stěna se mírně 

vyklenuje, dolní žebra se postupně rozvíjejí do stran a páteř se přitom mírně 

extenduje. Hrudní dutina se zvětšuje, tlak v ní klesá a do plic proudí vzduch. 



Narůstajícím tlakem v břišní dutině se postupně zpomaluje pohyb bránice směrem 

dolů. Vzrůstem nitrobřišního tlaku se stabilizuje bederní páteř. Na tomto

zvýšení tlaku se podílí jak bránice, tak i m. transversus abdominis, ale i ostatní 

svaly břišní stěny, svalstvo pánevního dna (brání průniku útrob do pánevního 

otvoru). Aktivita se postupně přesouvá do oblasti dolního hrudníku. Rozvíjí se 

rozevíráním dolních žeber do stran aktivitou interkostálních svalů podporovaných 

i činností bránice. Nakonec se rozšiřuje pohyb i do horního dýchacího sektoru, 

horní žebra se rozšiřují směrem vzhůru a do stran. Sternum se nemá pohybovat 

příliš dopředu, aby se lépe stabilizoval hrudník i ramenní pletenec. Při 

vzrůstajícím nároku na ventilaci se aktivují i pomocné inspirační svaly. Výdech

probíhá podobně od dolního sektoru počínaje bránicí přes střední do horního 

sektoru. Napětí svalů postupně klesá, prostor hrudníku se zmenšuje, bránice se 

vyklenuje a vzduch proudí ven z plic. V určitých úsecích nádechu i výdechu jsou 

aktivní bránice s břišním svalstvem a svalstvem pánevního dna a tím mají přímý 

vliv na posturální funkci. Intenzita a frekvence dýchacích pohybů stoupá přímo 

úměrně potřebám krevního zásobení, které zajišťuje cirkulační aparát řízený 

rytmem srdeční činnosti závislým na energetických nárocích organismu.

 Primární svaly inspirační: hlavním inspiračním svalem je bránice; 

mm.intercostales externi a mm. levatores costarum podporují inspiraci.

 Akcesorní svaly inspirační: svaly šíjové (mm. scaleni, mm. suprahyoidei,

mm. infrahyoidei, m. sternocleidomastoideus - při abdukci paže), svaly 

hrudníku (mm. pectorales, m. serratus anterior, m. serratus posterior superior, 

m. latissimus dorsi), svaly zádové (m. iliocostalis, m. erector spinae a krátké

hluboké svaly zádové).

 Primární svaly expirační: m. intercostales interni, m. sternocostalis, aktivují 

se poměrně málo.

 Akcesorní svaly expirační: svaly břišní (m. trasversus abdominis, mm. 

obliqui abdominis externi et interni, m. rectus abdominis, m. quadratus 

lumborum a svaly pánevního dna), svaly zádové (m. iliocostalis - pars 

inferior, m. erector spinae, m. serratus posterior inferior).

(7, 12)



3. SPONTÁNNÍ POROD

             V dávnověku žena rodila pravděpodobně v osamění bez jakékoliv zevní 

pomoci. Byla tak vystavena velkému nebezpečí, zvláště při složitějších situacích, 

které nebyla schopna řešit sama. Teprve později, když se začali lidé sdružovat a 

organizovat, začaly poskytovat rodičkám pomoc starší zkušené ženy z rodiny. 

Tato laická pomoc byla však nedostatečná a postupně se začaly porody zabývat 

některé ženy jako povoláním. Postupně tak tedy vzniklo nové povolání určené 

ženám, kterým se začalo říkat „porodní báby“.

(4, 16)

             Definice porodu:

 „porodem nazýváme každé ukončení těhotenství, při kterém 

je narozen živý novorozenec o minimální hmotnosti 500 g, 

nebo přežije-li novorozenec i s menší porodní hmotností 

alespoň 24 hodin (u mrtvě narozeného plodu je podmínkou 

porodu minimální hmotnost 1000 g)“

(4)

             Vlastní porod dělíme na:

I. porodní dobu – otevírací

II. porodní dobu – vypuzovací

III. porodní dobu – porod lůžka a plodových blan

            První doba porodní začíná nástupem pravidelných děložních kontrakcí a 

končí úplným rozvinutím porodní branky. U prvorodiček trvá obvykle 8-12 hodin, 

u vícerodiček 4-8 hodin.

             Druhá doba porodní začíná úplným rozvinutím porodní branky a končí 

porodem dítěte. U prvorodiček trvá asi 1-1,5 hodiny, u vícerodiček 20-30 minut. 

Jakmile hlavička plodu dokončí vnitřní rotaci (temeno hlavičky je otočeno ke 

sponě stydké), může žena začít za kontrakcí tlačit. Rodička tedy zapojuje břišní lis 

(zvýšení nitrobřišního tlaku vědomou činností břišních svalů). V případě hrozící 

ruptury hráze provede porodník epiziotomii (nástřih hráze). Rozlišuje se několik 

druhů nástřihu hráze: 



 mediální epiziotomie – směrem k análnímu otvoru, protíná m. transversus 

perinei superficialis a profundus, není vhodná při rychlém prořezávání 

hlavičky, kdy hrozí pokračující ruptura a poranění m. sphincter ani,

 mediolaterální epiziotomie – směřuje šikmo k hrbolu sedací kosti, protíná 

stejné svaly jako epiziotomie mediální, navíc však ještě m. 

bulbocavernosus,

 laterální epiziotomie – začíná 2-3 cm od středu introitu a pokračuje jako 

předešlá epiziotomie, protíná také m. bulbocavernosus.

             Třetí doba porodní začíná porodem plodu a končí vypuzením placenty. 

Toto období trvá fyziologicky 15-30 minut. Při tzv. aktivním vedení třetí doby 

porodní se délka zkracuje na 5-10 minut. 

             Případná poranění a nástřih hráze jsou v lokálním znecitlivění ošetřena. 

Po porodu zůstává žena asi 2 hodiny na porodním sále a její stav je sledován. Poté 

je  žena převezena na oddělení šestinedělí. Preferuje se časná vertikalizace, 

přibližně 6 hodin po porodu, které je prevencí řady komplikací (např. TEN, 

močové a vyprazdňovaní komplikace,…)



4. CÍSAŘSKÝ ŘEZ

             Císařský řez (sectio caesarea) je nejčastější operací, kterou se ukončuje 

těhotenství ve třetím trimestru a porod. 

             V historii porodnictví je s. c. jedním z nejstarších výkonů. První zprávy o 

něm sahají až do starověku. Název této operace byl spojován většinou s její 

mimořádností, která byla umožněna pouze ženám císařů. Jiná legenda říká, že 

císařský řez získal jméno podle Julia Caesara, kterého lékaři „vyřezali“ z břicha 

jeho matky. V minulosti byl vždy spojen se značnou mortalitou matek, což bránilo 

jeho rozšíření. Otevřít cestu této operaci pomohlo teprve zavedení antisepse 

v porodnictví Semmelweisem a Listerem, prosazování sutury děložní stěny 

(1852), která se dříve nešila a šití stěny ve dvou vrstvách Sängerem (1882), dalším 

krokem bylo zavedení řezu v dolním děložním segmentu Frankem (1906).

(4, 16)

             Podmínky k císařskému řezu: 

 prakticky jedinou avšak zásadní podmínkou je, že 

velká část plodu (hlavička nebo hýždě) nemá být 

vstouplá a hlavně fixovaná hluboko v pánvi (např. 

v pánevní šíři).                                                      (4)

             K císařskému řezu přistupuje lékař tehdy, pokud uzná, že porod 

přirozenou cestou není možný a znamenal by ohrožení matky či dítěte. 

             Indikace k císařskému řezu:

 primární (plánovaný) – jeho indikace je předem známa a již v těhotenství 

je rozhodnuto o jeho provedení (např. onemocnění matky, pánevní 

indikace),

 sekundární (neplánovaný) – indikace se vyvinula akutně, tedy 

nepředpokládaně, kdy byla ohrožena matka, plod nebo oba zároveň.

Indikací je celá řada:

 fetopelvický nepoměr – týká se pánevních zúžení, deformit, změny sklonu 

pánevní osy, také velikost plodu,

 placenta praevia,



 předčasné odlučování lůžka,

 prodlužené těhotenství – po nezdařených opakovaných indukcích porodu,

 dlouho odteklá plodová voda – po nezdařených opakovaných indukcích,

 celková onemocnění ženy – těžší nebo zhoršující se celková onemocnění 

(DM, hypertenze) anebo nemoci orgánů (srdce, plíce, ledviny aj.), 

onemocnění cévní (aneurisma) či oční (sítnicové krvácení), zhoršující se 

preeklampsie, eklampsie,

 nepravidelné uložení plodu – polohy příčné, šikmé, polohy deflexní 

(čelní),

 akutní a chronická tíseň plodu, hypoxie,

 naléhání a výhřez pupečníku,

 stavy po operacích dělohy a v malé pánvi – jizvy děložní stěny, které 

vznikají např. po enukleaci myomu, operacích vrozených vad dělohy, 

stavy po opakovaných s. c., výsledek operací pánevních úrazů,

 vcestné překážky pro vaginální ukončení porodu – pánevní patologie 

(tumory), 

 překážky a změny v měkkých porodních cestách – stenózy děložního hrdla 

zjizveného po plastických úpravách, po cerclage, varixy pochvy, stenózy 

pochvy,

 vícečetné těhotenství – záleží na uložení plodů,

 žena umírající a mrtvá – naštěstí tato indikace patří mezi ty nejvzácnější, u 

mrtvé může plod přežít až 20 minut.

             Císařský řez je operace, při které se příčným řezem naruší kůže 

(suprapubicky), podkoží, po obnažení svalu se protne linea alba, viscerální 

peritoneum a nakonec se provede řez na děloze. S. c. trvá zpravidla 25 až 40 

minut. Při začátku operace dostane žena celkovou narkózu nebo místní anestézii. 

Po zákroku zůstane na podbřišku přibližně deseticentimetrová jizva. Po výkonu 

jsou ženy překládány na pokoj JIP, kde jsou intenzivně sledovány po 24 hodin, 

pak mohou být při normálním pooperačním průběhu na pokoji s ostatními 

šestinedělkami. Důležitá je pooperační rehabilitace a časná vertikalizace.



5. ŠESTINEDĚLÍ

             Šestinedělí je období po ukončení těhotenství a porodu, kdy anatomické a 

fyziologické těhotenské změny mizí a organismus se vrací do stavu jako před 

otěhotněním. Je to doba regenerace, hojí se poporodní poranění. Léčebná tělesná 

výchova pomáhá k lepšímu a rychlejšímu návratu tohoto organismu do stavu před 

těhotenstvím a také pomáhá zamezit vzniku častých poporodních obtíží (jako jsou 

bolesti v zádech, močové a vyprazdňovací obtíže, otoky, tromboembolické 

komplikace, i dýchací potíže u s. c.  atd.)

             Involuční změny na pohlavních orgánech:

 Involuce dělohy – děloha po porodu váží asi 1000 g, rychle se „zavinuje“ a na 

konci šestinedělí váží v průměru 80 g. Involuce je podmíněna jednak retrací a 

kontrakcemi děložní svaloviny, stlačením cév a snížením přívodu krve do 

dělohy, ale také hormonálními změnami.

 Změny děložního hrdla – po porodu je děložní hrdlo ochablé a tenkostěnné, 

široce otevřené do pochvy. Postupně se uzavírá. Na konci šestinedělí získává 

hrdlo cylindrický tvar.

 Pochva – po vaginálním porodu se pochva vrací do původního stavu za 3 

týdny, zůstává však méně pružná.

 Vulva a pánevní dno – po porodu se zmenšuje prokrvení zevních rodidel, mizí 

jejich prosáknutí a pigmentace. Svaly pánevního dna jsou po porodu oslabené, 

je nutné je zahrnout v LTV do posilování, potom postupně získávají tonus. Při 

oslabení svalstva pánevního dna jsou ženy často lehce inkontinentní.

 Břišní stěna – břišní stěna je po porodu ochablá. Asi u 30% žen se během 

těhotenství přímé břišní svaly ve středu břicha od sebe vzdalují, tento jev se 

označuje jako diastáza přímých břišních svalů. Trvá několik týdnů než se 

znovu zpevní. Vhodné je cvičení na posilování těchto partií.  Na kůži někdy 

zůstávají těhotenské pajizévky – strie (drobné trhlinky elastických vláken 

škáry), stávají se stříbřitě šedými.



             Celkové změny v organismu ženy:

 Močový systém –  první hodiny po porodu jsou charakterizovány zvýšenou 

diurézou, často kombinovanou s útlumem nucení na močení. Zvětšené ledviny 

involují pomalu, močový měchýř je po porodu rozepjatý a často se nedokonale 

vyprazdňuje. Hypotonie a dilatace ureterů a ledvinných pánviček způsobené 

v graviditě progesteronem se během šestinedělí vrací do normálu.

 Gastrointestinální trakt – funkce trávicího ústrojí se rychle normalizuje, střevní 

kličky zaujmou svoji původní polohu. Může přetrvávat sklon k zácpě.

 Metabolické změny – průměrný váhový úbytek po porodu činí 5 kg, během 

šestinedělí další 4 kg důsledkem ztráty vody a elektrolytů, nahromaděných 

v graviditě. Glykémie se výrazně snižuje 2.-3. den. Volné mastné kyseliny, 

cholesterol a triacylglyceroly vykazují po porodu pokles, k normalizaci však 

dochází až po skončení šestinedělí.

 Kardiovaskulární změny – klesá srdeční výdej, snižuje se počet tepů i dechů. 

S poklesem bránice se rozepínají plíce a prohlubuje se dýchání ženy.

 Krevní změny – klesá celkový objem krve, a to z 5-6 litrů před porodem na 4 

litry. Změny v červeném krevním obraze závisí na krevní ztrátě při porodu. Po 

porodu mírně stoupá počet leukocytů, zejména granulocytů. Přetrvává zvýšená 

aktivita koagulačního a zároveň fibrinolytického systému. Vzestup koncentrace 

srážlivých faktorů během těhotenství je rezervou pro minimalizaci krevních 

ztrát během porodu. Jejich zvýšená aktivace však může tromboembolické 

komplikace v šestinedělí. Zejména jsou ohroženy šestinedělky, které mají 

narušenou schopnost aktivace fibrinolýzy. 

 Hormonální změny – po porodu placenty rychle klesají hladiny placentárních 

hormonů. Lidský placentární laktogen (hCL) vymizí během několika hodin, 

lidský choriogonadotropin (hCG) během 2-3 týdnů. Stejně tak po porodu 

významně klesne hladina estrogenů a progesteronu (do 7. dne). Po odeznění 

tlumivého účinku placentárních hormonů se začne uvolňovat prolaktin, pod 

jehož vlivem začne mléčná žláza produkovat mléko. Vedle hormonálního 

řízení se na rozvoji laktace uplatňuje vlastní sání dítěte a emoční podněty.

(4, 16)



III. LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

             Léčebná tělesná výchova je nepostradatelnou součástí rehabilitační léčby, 

jejímž podkladem je upravená aktivní uvědomělá činnost člověka, kterou se 

snažíme působit na změněný zdravotní stav. LTV patří mezi péči návratnou. 

Provádí se kineziterapie individuální a skupinová vždy pod dohledem 

kvalifikovaného fyzioterapeuta.

 Individuální LTV – individuální přístup fyzioterapeuta ke klientovi 

zajišťuje cílené řešení konkrétních problémů.

 Skupinová LTV – skupinové cvičení se zaměřením na konkrétní zdravotní 

problém sestavené skupiny.

             LTV pomáhá k lepšímu a rychlejšímu návratu organismu ženy do stavu 

před otěhotněním (i když těhotenství a porod zanechají v tělesné i psychické 

složce ženy dalekosáhlé změny, takže úplný návrat do původního stavu nenastává 

téměř nikdy) a také pomáhá zamezit vzniku častých poporodních obtíží jako jsou 

tromboembolické komplikace, močové a vyprazdňovací problémy, bolesti 

v zádech, i dýchací potíže u s. c.  atd.

             Cvičení nesmí být namáhavé, ale naopak má působit ženě pocit osvěžení. 

Fyzická aktivita napomáhá cítit se lépe a dodá energii do každodenních aktivit. 

Některé cviky může nedělka provádět hned v den porodu, jiné až za několik dní 

nebo týdnů. To znamená, že by měla v cvičení pokračovat i po návratu 

z porodnice domů. V každém případě by si měla vyčlenit každý den chvilku, kdy 

bude myslet jen na sebe, i když někdy určitě není jednoduché pro matku  

přizpůsobit svůj režim dennímu rytmu miminka.

             Způsob cvičení se trochu liší podle toho, zda žena rodila spontánně 

(vaginální cestou), nebo prodělala císařský řez. Rozdělila jsem proto tuto kapitolu 

na dvě části, které pojednávají o těchto dvou typech porodu: 

 LTV po spontánním porodu

 LTV po císařském řezu

                                                                                                      (2, 3, 5, 8, 10, 16)



6. LTV PO SPONTÁNNÍM PORODU

             LTV po spontánním porodu – jedná se o normální porod, tedy vaginální 

cestou. Je vhodné začínat s cvičením pozvolna, počet opakování i intenzitu 

provádění jednotlivých cviků přizpůsobit momentálnímu stavu a jejich obtížnost 

zvyšovat postupně. Cvičení by nemělo být nikdy tak intenzivní, aby vedlo 

k nepříjemné únavě a nikdy nesmí vyvolávat bolest. Cvičit začíná nedělka už 

v den porodu, výjímkou jsou horečnaté stavy, větší porodní poranění, 

symfyzeolýza a veškeré odchylky od fyziologického šestinedělí. Ženy by měly být 

před cvičením vymočeny. Délka hospitalizace je 4-5 dnů (dle stavu nedělky a 

dítěte).

             Cíle LTV:

 vertikalizace a sebeobsluha nedělky

 povzbudit krevní oběh a předcházet tak vzniku tromboembolické nemoci, 

zánětu žil a otoků,

 ovlivnit dechové funkce,

 urychlit involuci dělohy a zajistit její správné uložení v malé pánvi,

 posílit svaly, které byly porodem a těhotenstvím oslabeny nebo poškozeny, 

 korekce držení těla,

 odstranit možné problémy s vyprazdňováním močového měchýře a střev,

 povzbudit laktaci,

 urychlit návrat do normální kondice, jaká byla před těhotenstvím.

             Metody LTV:

1) Vertikalizace

             Preferuje se časné vstávání, přibližně 6 hodin po porodu. Je prevencí 

tromboembolických komplikací a usnadňuje také vyprazdňování močového 

měchýře a střev i odchod očistků a zavinování dělohy. Vertikalizace je 

individuální, některé nedělky zvládají vstávání i dříve. Zatěžování organismu 

vede k větší pohyblivosti a samostatnosti nedělky.

2) Dechová gymnastika



             Dechová cvičení jsou velmi důležitá. Umožňují zvýšit okysličení 

organismu, lépe relaxovat a navíc jsou základem všech poporodních cvičení. 

Dýchací pohyby slouží nejen k ventilaci plic, ale i  posturální funkci a držení těla.

             Rozdělení dechové gymnastiky:

 Základní dechová gymnastika se používá u jednotlivých cviků zaměřených na 

normální rytmus dýchání v koordinaci s pohybem. Cvičí se nádech i výdech 

nosem.

 Speciální dechová gymnastika:

 dýchání klidové volní (statické) – nácvik tzv. prohloubeného dýchání 

(nádech i výdech), nácvik změny rytmu (vdech rychlý a pomalý nádech, 

či naopak),

 dýchání dynamické – nácvik správného stereotypu dýchání při pohybu 

končetin a trupu,

 dýchání vědomě prohloubené (lokalizované) – je to dýchání do určité 

části hrudníku s jejím prodýcháním a uvolněním pohybu hrudního koše, 

provádí se po stimulaci proti tlaku ruky fyzioterapeuta.          

  (8)

             Dechová cvičení se začínají provádět hned v den porodu, provádí se 

aktivní dechové cvičení hrudní i brániční.

3) Cévní gymnastika

             Cévní gymnastika zabraňuje vzniku nežádoucích komplikací (jako je 

tromboembolická nemoc, zánět žil) a pomůže zmírnit i edém (otok) nohou i paží, 

které po porodu nemusí zcela zmizet. Ženy, které mají varixy na DKK, dostávají 

při porodu kompresní punčochy (prevence přetěžování cévního systému).

             Využívá se aktivní cvičení prstů, kotníků (kroužení, přitahování a 

napínání špiček), rotace v kyčlích v odlehčení vytáčením špiček, abdukce po 

podložce, cirkumdukce (kroužky) rukama v zápěstí, střídavé rozevírání a zavírání 

ruky v pěst. Při edému se využívají zvýšené polohy oteklých částí (vypodložením 

několika polštářů). Cvičení se provádí alespoň po dobu 2 minut několikrát za den.

4) Polohování



             Polohováním na břiše se urychlí zavinování dělohy. Provádí se 

s podloženým polštářkem pod břichem několikrát denně, nejlépe po kojení. 

Většině žen dělá polohování na břiše problémy z důvodu přecitlivělosti prsou.

5) Posilování svalů pánevního dna

             Svaly pánevního dna se rozprostírají jako síť mezi stydkou kostí a kostrčí. 

Během těhotenství se tyto svaly roztáhly a během porodu mohlo dojít k jejich 

potrhání nebo poškození při nástřihu hráze. Jsou to svaly důležité pro ovládání 

močení a vyprazdňování, podporují orgány v oblasti malé pánve (děloha, močový 

měchýř) a kromě toho hrají roli při dosahování orgasmu. Je tedy nutné je posílit. 

Posilování svalů pánevního dna po porodu pomáhá tedy předcházet problémům 

s inkontinencí (případně tyto problémy řešit), je prevencí poklesu orgánů a navíc 

zvyšuje sexuální uspokojení ženy i jejího partnera.

             V prvních dnech po porodu se provádějí jen lehké kontrakce svalů 

pánevního dna. Pomáhají snížit bolestivost a otok hráze, urychlují i hojení hráze 

pomocí zlepšeného prokrvení. Vhodné polohy jsou vleže na zádech nebo vsedě. 

Kvůli bolestivosti a otoku hráze může mít nedělka problémy se sezením, proto je 

vhodné položit na židli polštář. Stoj není zpočátku vhodný, poněvadž gravitace 

táhne vnitřní orgány dolů směrem k uvolněnému pánevnímu dnu, namáhají se 

vazy, které drží dělohu a močový měchýř. Pro zmírnění otoku hráze je vhodné, 

když je pánev výš než srdce (podložit hýždě polštáři). Před jakoukoliv činností 

(např. vstávání, chůze nebo zvedání dítěte), kašlem nebo kýchnutím je vhodné 

stáhnout svaly pánevního dna (tzv. uzamčení hráze). Lehké kontrakce svalů 

pánevního dna se provádí alespoň po dobu 2 minut několikrát za den.

             Postupně se může přejít na náročnější cviky pro posílení svalů dna 

pánevního. Při maximální kontrakci svalstva se udržuje jeho stažení po dobu 5 

sekund a pomalu se vydechuje. Současně s aktivací pánevního dna je vhodné

posilovat i svalstvo gluteální.

(2, 5, 10, 13, 14, 15)

6) Prevence obstipace



             Po porodu mají ženy sklon odkládat vyprazdňování ze strachu, že bude 

bolestivé. Pak ovšem hrozí ještě obtížnější vyprazdňování, které vyvolává potřebu 

silněji tlačit, což může zvětšovat hemoroidy a namáhat stehy. Prevencí zácpy jsou 

tato opatření: hodně pít, zvýšit objem vlákniny ve stravě, břišní dýchání, určité 

cviky a masáž břicha.

             Práci střev podporuje správné dýchání, střídavé stahování a uvolňování 

břicha, břišní dýchání. K břišnímu dýchání se můžou přidat pohyby 

s flektovanými dolními končetinami do stran. 

             K povzbuzení práce střev a uvolnění střevních plynů mohou napomáhat 

také masáže břicha krouživými pohyby dlaní.

             Vhodná poloha na toaletě – chodidla jsou položená na podložce tak, aby 

byla kolena výš než kyčle (imituje polohu na bobku, která nejvíc napomáhá 

vyprázdnění), záda jsou rovná a vychýlená dopředu, při tlačení žena vydechuje 

(při zadržení dechu by došlo k přílišnému tlaku na oblast hráze).

(5)

7) Kondiční cvičení

             Kondiční cvičení je výběr cviků, které jsou zaměřené na celkovou aktivitu 

pacienta a na zvýšení tělesné zdatnosti a výkonnosti. Cílem je harmonické 

posílení a protažení celého těla, to znamená všech svalových skupin.

Význam: 

- prevence ztuhlosti volných kloubů (k udržení elasticity periartikulárních 

tkání, k zlepšení výživy nitrokloubních struktur)

- prevence hypotrofie

- prevence poruch látkové výměny (na úrovni kardiopulmonální a cévní, na 

úrovni gastrointestinálního traktu)

- vliv na nervové funkce

- vliv na psychické funkce (cvičením se vyplavují endorfiny)

(6, 16)

8) Posílení břišních svalů



             Břišní stěna se skládá z několika párových svalů: 

 laterální skupina -    m. transversus abdominis (hluboko uložený),

- m. obliquus internus abdominis (na střední úrovni),

- m. obliquus externus abdominis (na střední úrovni),

 ventrální skupina-    m. rectus abdominis (povrchový),

 dorzální skupina -    m. quadratus lumborum (přiléhá k zádovým svalům).

(7, 12)

             Tyto svaly fungují společně jako obal pro vnitřní orgány a udržují je ve 

správné pozici, také podporují páteř a umožňují provádět různé pohyby trupem a 

DKK. Během těhotenství se vytahují a asi u 30 % žen dochází k diastáze přímých 

břišních svalů. Je důležité posilovat břišní svaly postupně, tzn. od nejhlubšího 

svalu ke svalům na povrchu. Jestliže se toto nedodrží, mohou některé cviky na 

břišní svaly vyvolat bolesti v zádech, oslabovat svaly pánevního dna nebo může 

dojít k vyklenutí břišní stěny, kdy se přímé břišní svaly dostanou ještě víc od sebe 

a objeví se kýla. Proto je důležité si ověřit, zda se diastáza vyskytuje. Je také 

potřeba při každém posilování břicha stáhnout svaly pánevního dna, tak je možné 

vyhnout se zvýšení tlaku na vnitřní orgány, který by oslaboval pánevní dno a 

mohl vyvolat únik moči. Jednou z nejpodstatnějších věcí jsou izometrické 

kontrakce břišních svalů. Už první den po porodu je možné začít provádět 

základní zpevňování.

             Když jsou posíleny hluboko a středně položené břišní svaly, je na čase 

zpevňovat svaly povrchové. Pro tyto cviky je důležité mít posílené svalstvo 

pánevního dna. Intenzivní posilování břišních svalů se doporučuje až po ukončení 

šestinedělí.                                                                                (5, 13, 15)

9) Posilování a protažení prsních svalů

             Ženská prsa jsou tvořena žlázami, vazivem a tukovou tkání. Jsou 

podepřena prsními svaly, svaly ramen a horní částí zad. V průběhu těhotenství se 

jejich váha zvýší, proto je vhodné stále nosit podprsenku a cvičit (tzn. protahovat, 

ale i jemně posilovat prsní svalstvo). Pohyb paží navíc může podpořit laktaci. Pro 

posílení se využívá tlaku dlaní proti sobě, lze využít i různá náčiní (theraband, 

overball) atd. Cviky je možno  provádět již od prvního dne po porodu.



10) Posilování a protažení zádových svalů

             Během těhotenství se zvyšuje váha a celkový objem těla, proto vzniká 

nerovnováha v držení těla a dochází ke zvýraznění bederní lordózy. Pro získání 

správného držení těla je potřeba spolupráce hluboko uložených břišních svalů a 

svalů stabilizujících páteř. Je vhodné svalstvo přetěžované protahovat a svalstvo 

oslabené posilovat. Při cvičení se využívá různých poloh, je možné začít první den 

po porodu. Po porodu se mohou objevit nepříjemná svalová napětí nebo bolesti 

v oblasti zad a kromě cvičení pomáhá lokální aplikace tepla nebo lehké masáže.

Příklad svalů podílejících se na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze:

a) krátké, slabé, hluboko uložené tonické svaly (svaly stabilizační): 

- v osovém orgánu k nim patří autochtonní svaly (hluboké svaly 

zádové),

- v ramenních kloubech jsou to m. supraspinatus, m. infraspinatus, m.

                   subscapularis, m. teres minor,

- v kyčelních kloubech jsou to mm. obturatorii, mm. gemelli, m. 

quadratus femoris, m. piriformis,

b) delší, silné, povrchní svaly fázické povahy :

- hlavní zdroj pro pohyb nebo korekci polohy, např. m. erector spinae

(12)

11) Péče o jizvu

             Ženy, které prodělaly nástřih hráze, provádí sprchování vlažnou vodou, 

vhodná jsou neparfémovaná mýdla. Asi tři týdny po propuštění z porodnice nebo 

tehdy, je-li rána zahojena, mohou zahájit masáž hráze. Provádí se krouživá masáž 

(krouživé pohyby) nebo masáž napříč (jemné pohyby zprava doleva) po dobu 2-3 

minut. Masáž usnadní krém a sprcha před samotnou masáží.

             U těžších poporodních poranění nebo nehojících se jizev lze využít 

biolampu nebo laser.

12) Škola zad (rady pro správné držení zad)

             Během těhotenství se držení těla mění v souvislosti s rostoucím objemem 

břicha. Tuto nerovnováhu je třeba po porodu opravit, aby záda nebolela. Pro 



správné držení těla je důležité se na ně soustředit během veškerých běžných 

činností (stoj, sed, leh, chůze, i při kojení, krmení z lahve, při zvedání břemene 

nebo dítěte atd.).  

13) Sportovní aktivity

             Ke sportovním aktivitám je třeba vracet se po porodu postupně. Po 

návratu z porodnice pokračuje žena s poporodním cvičením. Posílení svalů 

pánevního dna a břišních svalů je nezbytným předpokladem sportovních aktivit. 

Dva až tři týdny po návratu domů se může začít s chůzí na kratší vzdálenosti (při 

chůzi se zapojí svaly břicha, zad i nohou), později se může vzdálenost prodlužovat 

i zvyšovat tempo. Po ukončení šestinedělí je vhodné plavání. Doporučuje se kraul 

nebo prsa, poněvadž znak zvětšuje bederní lordózu. Aerobik, běhání a další 

sporty, při nichž dochází k otřesům, jsou sportovní aktivity, které vyžadují 

pevnější svalstvo pánevního dna, větší výdrž a koordinaci pohybů. Je proto 

vhodné počkat tři až čtyři měsíce po porodu.

7. LTV PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU

             Císařský řez je chirurgický zákrok, tudíž je období po porodu obdobím 

rekonvalescence. LTV má význam preventivní, tzn., že svým působením chce 



zabránit možným komplikacím plynoucích z operačního výkonu. LTV se zahajuje 

co nejdříve po probuzení z narkózy. Cvičení by nemělo být nikdy tak intenzivní, 

aby vedlo k nepříjemným bolestivým pocitům. Je vhodné začínat s cvičením 

pozvolna a přizpůsobit ho momentálnímu stavu nedělky. Délka hospitalizace je 

delší než délka hospitalizace po spontánním porodu (asi týden – dle stavu nedělky 

a dítěte).

             Cíle LTV:

 ulevit od bolesti správným nácvikem vertikalizace,

 zajistit odvádění sekretu z rány,

 sebeobsluha nedělky,

 povzbudit krevní oběh a předcházet tak vzniku tromboembolické nemoci, 

zánětu žil a otoků,

 odstranit možné zahlenění dýchacích cest, ovlivnit dechové funkce a 

zabránit tak vzniku možných komplikací,

 posílit svaly, které byly oslabeny těhotenstvím, 

 korekce držení těla,

 odstranit možné problémy s vyprazdňováním močového měchýře a střev,

 urychlit involuci dělohy a zajistit její správné uložení v malé pánvi,

 povzbudit laktaci,

 urychlit návrat do normální kondice, jaká byla před těhotenstvím.

Metody LTV:

1) Vertikalizace a sebeobsluha

            Dva až tři dny po porodu je oblast břicha, kde byl proveden císařský řez, 

citlivá i bolestivá. Bolest se zvyšuje, když je potřeba zapojit břišní svaly nebo 

např. při kašli či smíchu (namáhá se tím jizva) – je třeba fixovat břicho rukama 

nebo pomocí polštářku. Aby se omezila bolest, je třeba také správně nacvičit 

vertikalizaci přes bok. Organismus se zatěžuje postupným nacvičováním sedu, 

stoje a chůze. Ze začátku bude potřebovat žena při vstávání nebo uléhání pomoct, 

ale postupně získá větší pohyblivost, jistotu a osamostatní se.



2) Dechová gymnastika

             Dechová cvičení jsou po s. c. velmi důležitá pro prevenci možných 

komplikací (prevence zápalu plic, poruch dýchání, pooperační atelaktázy). 

Dechová cvičení se začínají provádět hned v den operativního porodu. Provádí se 

dechová gymnastika statická, dynamická i lokalizovaná. Důležitou součástí 

dechové gymnastiky je nácvik kašle a vykašlávání, kdy se pacientka učí 

odkašlávat s ochranou fixací rány. Uvolnění sekretu lze napomoci vibracemi 

hrudníku nebo perkusí. Dechová cvičení umožňují zvýšit okysličení organismu, 

lépe relaxovat a navíc jsou základem všech poporodních cvičení. Dýchací pohyby 

slouží nejen k ventilaci plic, ale i  posturální funkci.

3) Cévní gymnastika

             První dva až tři dny po porodu císařským řezem stráví žena mnoho času 

na lůžku. Cévní gymnastika zabraňuje vzniku nežádoucích komplikací (např. 

TEN, zánět žil) a pomůže zmírnit i otok nohou a paží. Ženy dostávají před 

zahájením s. c. kompresní punčochy na DKK (prevence přetěžování cévního 

systému), bandáže mají i další den po výkonu, dokud nejsou schopné se více 

pohybovat.

             Využívá se aktivní cvičení prstů, kotníků (kroužení, přitahování a 

napínání špiček), rotace v kyčlích v odlehčení vytáčením špiček, abdukce po

podložce, kroužky rukama v zápěstí, střídavé rozevírání a zavírání ruky v pěst. Při 

edému se využívají zvýšené polohy oteklých částí. Cvičení se provádí alespoň po 

dobu 2 minut několikrát za den.

4) Cviky k povzbuzení střevní peristaltiky a prevence obstipace

             Po operativním zákroku v břišní krajině je zpomalená střevní peristaltika, 

hromadí se střevní plyny, dochází k obstipaci. To vede k nepříjemným, někdy až 

bolestivým pocitům. Těmto problémům je možno předcházet. Prevencí zácpy jsou 



tato opatření: hodně pít, zvýšit objem vlákniny ve stravě, práci střev podporuje 

správné dýchání, střídavé stahování a uvolňování břicha, břišní dýchání. 

K břišnímu dýchání se můžou přidat pohyby DKK. Lze začít cvičit už první den 

po porodu. K povzbuzení práce střev a uvolnění střevních plynů mohou 

napomáhat také masáže břicha krouživými pohyby dlaní.

             I po operativním porodu je nejvhodnější poloha na toaletě stejná jako po 

spontánním porodu.

5) Kondiční cvičení

             Aktivní cvičení různých částí těla je důležité. Jeho význam spočívá 

v prevenci hypotrofie z nečinnosti, prevenci ztuhlosti volných kloubů, prevenci 

poruch látkové výměny, vliv na nervové a psychické funkce. Cílem je harmonické 

protažení a posílení všech svalových skupin.

6) Posilování svalů pánevního dna

             Během těhotenství dochází k uvolnění těchto svalů. Během s. c. 

nedochází k jejich potrhání  a  k takovému oslabení jako po spontánním porodu. 

Přesto je potřeba je v období šestinedělí posílit, protože hrají klíčovou roli při 

kontrole močení, vyprazdňování a uvolňování střevních plynů, podporují orgány 

v oblasti malé pánve a kromě toho hrají roli při dosahování orgasmu. Posilování 

svalů pánevního dna pomáhá tedy předcházet problémům s inkontinencí (případně 

tyto problémy řešit), je prevencí poklesu orgánů a navíc zvyšuje sexuální 

uspokojení ženy i jejího partnera. S cviky se začíná asi dva týdny po porodu nebo 

tehdy, až nebude šestinedělka pociťovat v této oblasti bolest. Před jakoukoliv 

činností, kašlem nebo kýchnutím je vhodné stáhnout svaly pánevního dna. Při 

izometrické kontrakci svalů pánevního dna je vhodné zapojit izometricky i 

gluteální svalstvo.

7) Posilování břišních svalů

             Čtyři až pět dní po s. c. je možné začít s tímto cvičením. Císařský řez je 

zákrok, při kterém byly přerušeny úpony břišních svalů, je tedy nutné s tím počítat 

a začít opatrně. Posilování musí probíhat postupně, kontrakce nesmí být bolestivá. 



Je důležité postupovat od hluboko uložených svalů k povrchovým. Jestliže se toto 

nedodrží, mohou některé cviky na břišní svaly vyvolat bolesti v zádech, oslabovat 

svaly pánevního dna nebo může dojít ke zhoršení diastázy přímých břišních svalů. 

Je také potřeba při každém posilování břicha stáhnout svaly pánevního dna, tak je 

možné vyhnout se zvýšení tlaku na vnitřní orgány, který by oslaboval pánevní dno 

a mohl vyvolat únik moči. Intenzivní posilování břišních svalů se doporučuje opět 

až po ukončení šestinedělí.

             

8) Posilování a protažení prsních svalů

             Pro posilování a protahování prsního svalstva platí stejné zásady jako po 

spontánním porodu.

9) Posilování a protažení zádových svalů

             Během těhotenství vzniká nerovnováha v držení těla a dochází ke 

zvýraznění bederní lordózy. Spolupráce hluboko uložených břišních svalů a svalů 

stabilizujících páteř je důležitá pro opětovné získání správného držení těla . 

Přetěžované svalstvo je vhodné protahovat a svalstvo oslabené posilovat. Při 

cvičení se využívá různých poloh, lze zažít během prvního týdne po s. c.  Po 

porodu se mohou objevit bolesti v oblasti zad nebo nepříjemná svalová napětí, 

proto kromě cvičení mohou pomoci i lehké masáže nebo lokální aplikace tepla.

10) Polohování

             Po extirpaci stehů (5.-6. den) je možné polohovat na břiše s podloženým 

polštářkem. Provádí se několikrát denně, nejlépe po kojení. Většině žen ale dělá 

polohování na břiše problémy z důvodu přecitlivělosti prsou a bolestivosti jizvy 

v oblasti břicha.

11) Péče o jizvu

             V prvních dnech po operaci bývá zavedený drén, který odvádí sekreci 

z rány. Ta je překrytá sterilním obvazem. V této době je zakázáno sprchování 



operační rány. Později se provádí sprchování vlažnou vodou, vhodná jsou 

neparfémovaná mýdla.

             Jizvy mají tendenci přerůstat do podkoží, pak jsou stažené a bolestivé. 

Proto je důležité tomu předcházet  masáží, která jizvu změkčuje a uvolňuje. 

Masáž se provádí až po vyndání stehů a úplném zhojení jizvy. Nejlepší je 

provádět masáž po koupeli, kdy je jizva změklá, nejlépe každý den po dobu 10 

minut. Nejvhodnější je používat nesolené vepřové sádlo, doporučují se i jiné 

neparfémované masti (např. Erevit, Calcium Panthotenicum atd.). Využívá se 

tlaková masáž, krouživý tlak, vlnovité hnětení atd.

             Hojení jizvy urychluje i použití biolampy a laseru.

12) Škola zad (rady pro správné držení těla)

             V souvislosti se zvyšujícím se váhovým přírůstkem během těhotenství se 

mění celkové držení těla. Po porodu je potřeba tuto nerovnováhu opravit, aby záda 

nebolela. Během veškerých běžných činností je proto důležité se na správné 

držení těla soustředit.  

13) Sportovní aktivity

             Po porodu císařským řezem se musí žena ke sportovním aktivitám vracet 

postupně. Postup je podobný jako návrat ke sportovním aktivitám po spontánním 

porodu. Dva až tři týdny po návratu domů se může začít s chůzí na kratší 

vzdálenosti, později se může zvyšovat tempo i vzdálenost, ovšem tak, aby 

nedocházelo k silným bolestem a nadměrné únavě. Doporučuje se začít s 

plaváním (kdy, určí lékař). Vhodný je kraul nebo prsa, znak zvětšuje bederní 

lordózu. Čtyři až pět měsíců po porodu je možné začít se sportovními aktivitami 

jakými jsou např. aerobik, běhání a další sporty. Názory odborníků se liší, někteří 

doporučují rychlejší návrat ke sportovním aktivitám (jak po spontánním porodu, 

tak i po s. c.), ovšem obecně lze říct, že je důležité, aby byl návrat ke sportu 

postupný.

IV. PRAKTICKÁ ČÁST – KAZUISTIKY



8. KAZUISTIKA Č. 1

8.1. Anamnéza

Pacientka: XY (ročník 1979)

Datum porodu: 2. 12. 2007

Porod: spontánní, v termínu

Výška: 170 cm

Váha: hmotnost před těhotenstvím: 62 kg, při přijetí: 75 kg, po porodu: 70 kg

RA: otec matky hypertenze + embolie v 70. letech

OA: běžné dětské nemoci, operace: 0, úrazy: 0

GA: menarche: ve 12. letech, typ: 30/5 prav., HA: 9 let (Trinordiol),

I. grav., I. para

PA: pracuje jako asistentka auditora

SA: vdaná, žije s manželem v panelovém domě

AA: neudává

FA: neudává

Abúzus: neudává

NO: pacientka porodila spontánně, v termínu, porodní poranění: epis. l. sin., jinak 

bez komplikací, porod trval 8,5 hod.

8.2. Vstupní kineziologické vyšetření – statické (3. 12. 2007)

Vyšetření zezadu:

- hlava je ve středním postavení

- ramena stejně vysoko, HKK volně visí podél těla

- lopatky lehce odstávají, hlavně v kaudálním úhlu (oslabení dolní části m. 

trapezius, m. serratus anterior, mm. rhomboidei, m. latissimus dorsi)

- paravertebrální svaly v Th oblasti nevýrazné, v L-S oblasti prominují

- torakobrachiální trojúhelníky jsou symetrické

- pánev bez úklonu

- gluteální svaly ochablé, levá gluteální rýha výše

- reliéf stehen má esovitý průběh, popliteální rýhy jsou ve stejné výšce



- lýtka symetrická, paty jsou kvadratické

- báze je mírně rozšířená

Vyšetření z boku:

- hlava v mírném předsunu (lehký hypertonus m. sternocleidomastoideus), 

ramena mírně prominují vpřed (zkrácení mm. pectorales majores et min.)

- zvětšení hrudní kyfózy a bederní lordózy

- hrudník oploštělý, břišní stěna ochablá, výrazně prominuje (hlavně sřední 

a dolní část), hýždě ochablé

- HKK volně podél těla

- osa a konfigurace DKK v normě

Vyšetření zepředu:

- hlava je ve středním postavení

- mm. sternocleidomastoidei mírně prominují

- ramena stejně vysoko, HKK volně visí podél těla

- břišní stěna je ochablá a výrazně prominuje, v oblasti hypogastria jsou strie

- kolena v neutrálním postavení

- klenba nohy příčně plochá

Subjektivně: 

- klientka se cítí celkem dobře, mírná únava

- pociťuje bolest v oblasti hypogastria

8.3. LTV v období hospitalizace

Krátkodobý rehabilitační plán

 rehabilitace probíhala od 2. 12. do 6. 12. 2007

 nácvik časné vertikalizace a sebeobsluhy

 dechová gymnastika – ovlivnit dechové funkce, provzdušnění plic, 

okysličení celého organismu, lepší relaxace

 kondiční cvičení zaměřené na prevenci edému, TEN a zánětů žil

 urychlit zavinování dělohy – kondiční cvičení, břišní dýchání, lehké 

kontrakce pánevního dna, polohování



 posílit svaly, které byly těhotenstvím a porodem oslabeny nebo poškozeny 

(viz. kineziologické vyšetření)

 protáhnout svaly zkrácené (viz kineziologické vyšetření)

 prevence obstipace – břišní dýchání, střídavé uvolňování a stahování břišní 

stěny, pohyby DKK, lehká masáž břicha, vhodná poloha na toaletě

 cvičení na svalstvo pánevního dna – prevence inkontinence a poklesu 

orgánů (descensus, prolapsus uteri et vaginae)

 povzbudit laktaci – správné dýchání, pohyb paží, kondiční cvičení

 korekce držení těla

0. den – den porodu:

 asi ve 21.00 proběhla vertikalizace pacientky do sedu, stoje a chůze, poté 

se prošla po pokoji, kde se u umyvadla  opláchla

1. den:

 seznámila jsem pacientku s důležitostí LTV a informovala jí o možných 

komplikacích, které se mohou po porodu objevit, zdůraznila jsem 

důležitost posílení svalů pánevního dna a břišních svalů, 

 vysvětlila jsem zásady správného cvičení (měla by být před cvičením 

vymočena, je vhodné začínat s cvičením pozvolna, počet opakování i 

intenzitu provádění jednotlivých cviků přizpůsobit momentálnímu stavu a 

jejich obtížnost zvyšovat postupně, cvičení by nemělo být nikdy tak 

intenzivní, aby vedlo k nepříjemné únavě a nikdy nesmí vyvolávat bolest)

 zařadila jsem aktivní dechové cvičení hrudní i brániční

 dále jsem zařadila cévní gymnastiku a lehčí kondiční cvičení celého těla

 vyzkoušely jsme lehké kontrakce svalů pánevního dna, seznámila jsem 

pacientku s vhodností stáhnutí těchto svalů před jakoukoliv činností (např. 

vstávání, chůze nebo zvedání dítěte), kašlem nebo kýchnutím (tzv. 

uzamčení hráze)

 poradila jsem pacientce cviky na povzbuzení práce střev a jakou má 

zaujmout polohu na toaletě a jak tlačit (plné střevní kličky nebo přeplněný 

močový měchýř mají nepříznivý vliv na involuční pochody dělohy)

 všechny cviky byly provedeny vleže na zádech, prošla se se mnou po 

chodbě



 FS: 12 cm

2. den:

 pokračujeme v dechové a cévní gymnastice, kondičním cvičení

 dále pokračujeme v kontrakcích svalů pánevního dna, zařadila jsem také 

izometrické kontrakce břišních a gluteáních svalů

 zařadila jsem cviky na protažení prsních svalů, protažení a posílení 

zádových svalů, cviky vsedě

 pacientka bez obtíží vstává sama z lůžka, děkovala za rady pro prevenci 

obstipace

 FS: 10 cm

3. den:

 pacientka se cítí po včerejším LTV dobře

 metodika LTV je stejná jako v předchozích dnech

 zařadila jsem cviky vleže na břiše a náročnější cviky na posílení svalů 

pánevního dna, břišních a gluteálních svalů

 vyzkoušely jsme polohování na břiše

 pacientka je v dobrém psychickém stavu a těší se do domácího prostředí

 FS: 9 cm

4. den:

 ke cvikům z minulého dne přidávám cviky ve vzporu klečmo, cvičíme i ve 

stoji a to cviky na vyrovnání bederní lordózy a správné držení těla

 pacientka propuštěna do domácího prostředí

 před propuštěním jsem klientce znovu vysvětlila zásady a způsob cvičení, 

možnosti péče o poporodní poranění

 provedla jsem instruktáž pro domácí cvičení a sestavila vhodný plán pro 

celé období šestinedělí

 FS: 7 cm

8.4. LTV po hospitalizaci

Dlouhodobý rehabilitační plán

 stanoven 6. 12. 2007

 urychlit návrat do normální kondice, jaká byla před těhotenstvím



 pokračovat v posilování oslabených svalů a protahování zkrácených svalů, 

vyrovnání zvýšené bederní lordózy

 korekce držení těla - pro správné držení těla je důležité se na ně soustředit 

během veškerých běžných činností (stoj, sed, leh, chůze, i při kojení, 

krmení z lahve, při zvedání břemene nebo dítěte atd.) a držet se rad školy 

zad

 péče o poporodní poranění

 cvičení na plochou nohu, senzomotorika

 po návratu domů je nezbytné pokračovat v cvičení a zvyšovat náročnost 

postupně. Vhodné je začít dva až tři týdny po propuštění  z porodnice 

chůzí na kratší vzdálenost, později prodlužovat i zvyšovat tempo. Po 

ukončení šestinedělí je vhodné plavání. Dokud není dostatečně zpevněno 

svalstvo pánevního dna je důležité vyhnout se sportům, při nichž dochází 

k otřesům (aerobik, běhání a další sporty). Je vhodné s nimi počkat tři až 

čtyři měsíce po porodu.

8.5. Kineziologické vyšetření na konci šestinedělí – statické (12. 1. 

2008)

Vyšetření zezadu:

- hlava je ve středním postavení

- ramena stejně vysoko, HKK volně visí podél těla

- lopatky mírně odstávají v kaudálním úhlu

- paravertebrální svaly jsou symetrické, v lumbosakrální oblasti jsou 

výraznější

- torakobrachiální trojúhelníky jsou symetrické

- pánev bez úklonu

- gluteální svaly zatažené, pravá gluteální rýha níž

- popliteální rýhy jsou ve stejné výšce

- lýtka symetrická, paty jsou kvadratické

Vyšetření z boku:



- hlava v neutrálním postavení

- zakřivení páteře lehce zvětšena, nejvíc výrazná je bederní lordóza

- hrudník lehce oploštělý, břišní stěna chabá (hlavně v dolní polovině), 

gluteální svalstvo zatažené

- HKK volně podél těla

- osa a konfigurace DKK v normě

Vyšetření zepředu:

- hlava je ve středním postavení

- ramena stejně vysoko, HKK volně visí podél těla

- břišní stěna v dolní polovině je chabá, v oblasti hypogastria jsou strie

- kolena v neutrálním postavení

- klenba nohy příčně plochá

8.6. Závěr 

             Po celou dobu hospitalizace měla pacientka velmi dobrou náladu, výborně 

spolupracovala a aktivně přistupovala ke cvičení. Vysvětlila jsem jí důležitost 

cvičení (správné posilování břicha, pánevního dna, senzomotorika,…), a že je to 

záležitost dlouhodobá, že je nutné cvičit několik měsíců – LTV jako prevence 

dalších potíží do budoucna (např. descensus uteri et vaginae). Svalový test na m. 

rectus abdominis prokázal stupeň 3, mm. obliqui interni et externi abdomini –

stupeň 4, test převážně pro m. gluteus maximus – stupeň 5. Vyšetření svalstva 

pánevního dna je subjektivní, na základě přerušení močení – proud moči se zcela 

zastavil téměř na začátku močení. V období celého šestinedělí měla zodpovědný 

přístup ke cvičení, ve kterém pokračuje i nadále. Pacientka na mě působila 

příjemně a ráda jsem s ní spolupracovala.

9. KAZUISTIKA Č. 2

9.1. Anamnéza 

Pacientka: XY (ročník 1974)

Datum porodu: 2. 12. 2007



Porod: sectio caesarea abdominalis trasperitonealis supracervicalis transversa, 

předčasně (TP: 29. 12. 2007)

Výška: 174 cm

Váha: hmotnost před těhotenstvím: 67 kg, při přijetí: 87 kg, po porodu: 83 kg

RA: matka ca mammy, sestra ca glandula tyreoidea, otec hypertenze, babička 

CMP 

OA: běžné dětské nemoci, 1997 hepatitis A, interně: struma, operace: 0, úrazy: 0

GA: menarche ve 14. letech, typ: 28/5 prav., HA: 10 let,

II. grav., II. para, min. těhot.: 1997 – spont. porod (hoch, zdráv)

PA: pracuje jako asistenka

SA: vdaná, žije s manželem v rodinném domě

AA: PNC, ACP

FA: Letrox 

Abúzus: neudává

NO: u pacientky byl proveden operativní porod - sectio caesarea, byla přijata 

akutně pro zhoršující se stav preeklampsie, porod byl předčasný, porodní 

poranění: Pfaunnenstielův řez (horizontální abdominální suprapubický řez)

9.2. Vstupní kineziologické vyšetření – statické (3. 12. 2008)

Celkové držení těla je antalgické.

Vyšetření zezadu:

- hlava je ve středním postavení

- mírná elevace ramenních pletenců (lehký hypertonus horní části m. 

trapezius), HKK podpírají břicho

- lopatky mírně odstávají

- paravertebrální svalstvo v oblasti hrudní nevýrazné, 

v lumbosakrální oblasti výraznější

- taile jsou symetrické

- pánev bez úklonu

- gluteální svaly ochablé, levá gluteální rýha je níž

- v oblasti hýždí a stehen jsou strie



- pravá popliteální rýha je výš 

- lýtka jsou oteklá, vpravo výrazněji

- báze je rozšířená

Vyšetření z boku:

- hlava v neutrálním postavení, ramena mírně prominují vpřed (zkrácení 

mm. pectorales majores et minores)

- zakřivení páteře zvětšeno (zvýrazněna bederní lordóza a kyfóza 

v cervikotorakálním přechodu)

- horní polovina držena v mírné flexi

- hrudník oploštělý, břišní stěna ochablá, prominuje (hlavně ve střední a 

dolní části), gluteální svalstvo ochablé

- HKK podporují břicho

Vyšetření zepředu:

- hlava je ve středním postavení

- mm. sternocleidomastoidei jsou zbytněny

- mírná elevace ramenního pletence – více vlevo

- HKK podpírají břicho, jsou mírně oteklé

- břišní stěna je ochablá a prominuje

- levá patela je uložena níž

- nohy oteklé

Subjektivně:

- cítí se unaveně, pociťuje bolest v oblasti operační rány

9.3. LTV v období hospitalizace

Krátkodobý rehabilitační plán

 délka rehabilitace: 2. 12. - 8. 12. 2007

 ulevit od bolesti – správným nácvikem vertikalizace

 zajistit časnou vertikalizaci a sebeobsluhu

 povzbudit krevní oběh a předcházet tak vzniku možných komplikací –

cévní gymnastika, kondiční cvičení



 dechová gymnastika – ovlivnit dechové funkce a odstranit zahlenění 

dýchacích cest

 cviky k povzbuzení střevní peristaltiky a prevence obstipace – např. břišní 

dýchání, pohyby DKK

 posílit svaly, které byly těhotenstvím a porodem oslabeny nebo poškozeny, 

protáhnout svaly zkrácené (viz. kineziologické vyšetření)

 urychlit involuci dělohy - kondiční cvičení, břišní dýchání, lehké 

kontrakce pánevního dna

 povzbudit laktaci – správné dýchání, pohyb paží, kondiční cvičení

 korigovat antalgické držení těla

 cvičení na svalstvo pánevního dna – lehké izometrické zapojování svalů 

pánevního dna

0. den – den porodu:

 pacientku jsem seznámila s důležitostí LTV a informovala jí o možných 

komplikacích, které se mohou po zákroku objevit, zdůraznila jsem význam 

správného nácviku vertikalizace, cévní gymnastiky a dechového cvičení, 

vysvětlila jsem jí i zásady správného cvičení (a to hlavně necvičit přes 

bolest a postupovat pozvolna)

 pacientka má kompresní punčochy na DKK a v operační ráně je zaveden 

Redonův drén

 zařadila jsem lokalizované dýchání s lehkou vibrační masáží, zdůraznila 

jsem fixaci rány při vykašlávání

 zařadila dechovou gymnastiku statickou i dynamickou s prodlouženým 

výdechem, nácvik vykašlávání

 dále jsem zařadila cévní gymnastiku

 poradila jsem pacientce cviky na povzbuzení práce střev a jakou má 

zaujmout polohu na toaletě a jak tlačit

 nácvik správné vertikalizace do sedu, stoje a chůze, zdůraznila jsem fixaci 

rány při změně polohy (malým polštářkem nebo rukama), poté zvládla 

několik kroků kolem lůžka

 vzhledem k otokům na DKK jsem po cvičení zapolohovala klientku do 

polohy se zvýšenými končetinami



 vzhledem k indikaci císařského řezu jsem změřila před a po cvičení krevní 

tlak: před – TK: 136/78, TF: 78‘, po – TK: 144/86, TF: 82‘

 FS: 15 cm

1. den:

 pokračujeme ve cvičení statické i dynamické dechové gymnastiky

 cévní gymnastika je stejná jako předchozí den (otoky se zmírnily, ale obě 

DKK zůstávají zabandážovány), dále jsem zařadila lehčí kondiční cvičení 

celého těla

 chůze po pokoji

 upozornila jsem klientku na antalgické držení těla – snažit se uvolnit 

ramena, povolit je dolů a tlačit dozadu

 z operační rány byl vyndán Redonův drén

 TK před cvičením: 142/76, TF: 83‘, po cvičení: 150/90, TF: 90‘

 FS: 13,5 cm

2. den:

 pacientka se cítí lépe, odpočatě

 metodika LTV je stejná, zařadila jsem cviky na protažení prsních a 

šíjových svalů

 dechová gymnastika s bráničním dýcháním

 otoky jsou nepatrné, samostatně se pohybuje, bandáže DKK byly 

odstraněny

 TK před: 138/83, TF: 79‘, TK po: 135/86, TF: 83‘

 FS: 12 cm

3. den:

 pokračujeme ve cvičení z předchozích dnů

 zkoušíme izometrické kontrakce břišních a gluteální svalů i svalů 

pánevního dna

 jizva se hojí bez komplikací

 před TK: 137/79, TF: 78‘, po TK: 141/86, TF: 84‘

 FS: 11 cm



4. den:

 pokračujeme v LTV

 pokračujeme v lehkém zapojování břišních a gluteálních svalů a svalstva 

pánevního dna

 zařadila jsem cviky na protažení a lehké posílení zádových svalů

 před TK: 130/78, TF: 74‘, po TK: 142/85, 83‘

 FS: 9,5 cm

5. den:

 způsob cvičení je stejný jako v předchozích dnech

 cvičíme ve všech polohách i ve stoji a to cviky na vyrovnání bederní 

lordózy a správné držení těla

 pacientka je v dobrém psychickém stavu, těší se do domácího prostředí

 před TK: 135/83, TF: 78‘, po TK: 146/89, TF: 88‘

 FS: 8 cm

6. den:

 pacientka propuštěna do domácího prostředí

 před propuštěním jsem klientce znovu vysvětlila zásady a způsob cvičení, 

možnosti péče o jizvu

 jizva se hojí per primam

 sestavila jsem vhodný plán cvičení pro celé období šestinedělí

9.4. LTV po hospitalizaci

Dlouhodobý rehabilitační plán

 plán sestaven 8. 12. 2007

 urychlit návrat do normální kondice, jaká byla před těhotenstvím

 pokračovat v posilování oslabených svalů a protahování zkrácených svalů, 

vyrovnání zvýšené bederní lordózy

 korekce držení těla, prevence bolestí zad

 péče o jizvu – po úplném zhojení jizvy se provádí masáž, která jizvu 

změkčuje a uvolňuje



 povzbudit laktaci

 po návratu domů je nezbytné pokračovat v cvičení a zvyšovat náročnost 

postupně

 v období šestinedělí nezvedat břemeno těžší než 2-3 kg (hmotnost 

novorozence) a vykonávat jen lehké domácí práce, pak je možné zvedat 

břemeno do 5 kg, teprve po třech měsících je doporučena normální tělesná 

aktivita

9.5. Kineziologické vyšetření na konci šestinedělí – statické (12. 1. 

2008)

Vyšetření zezadu:

- hlava je v neutrální poloze

- ramena stejně vysoko, HKK volně visí podél těla

- lopatky mírně odstávají

- paravertebrální svalstvo symetrické, nevýrazné v oblasti hrudní

- taile jsou symetrické

- pánev bez úklonu

- gluteální svaly chabé, pravá gluteální rýha je výš

- v oblasti hýždí a stehen jsou strie

- levá popliteální rýha je níž 

- lýtka symetrická, s varixy, otoky nejsou

Vyšetření z boku:

- hlava v neutrálním postavení

- zakřivení páteře mírně zvětšeno, hlavně je zvýrazněna bederní lordóza

- hrudník oploštělý, břišní stěna chabá, dolní polovina prominuje, gluteální 

svalstvo chabé

Vyšetření zepředu:

- hlava je ve středním postavení

- ramena stejně vysoko

- břišní stěna v dolní polovině je chabá

- pravá patela je uložena výš



- na nohou zvýraznění šlach

9.6. Závěr

             Po celou dobu hospitalizace se mnou pacientka velmi dobře 

spolupracovala, dodržovala stanovená opatření. V období celého šestinedělí měla 

zodpovědný přístup ke cvičení. Došlo k některým pozitivním změnám, např. 

odstranění otoků, odstranění hypertonu horní části trapézu a prsních svalů. 

Svalový test na m. rectus abdominis prokázal stupeň 3, mm. obliqui interni et 

externi abdomini – stupeň 3, test převážně pro m. gluteus maximus – stupeň 4. 

Subjektivní posouzení posílení svalstva pánevního dna (přerušení močení) -  na 

začátku močení se asi po 4-5 sekundách zcela zastavil proud moči. Provedla jsem

instruktáž o dalším vhodném cvičení.

10. KAZUISTIKA Č. 3

10.1. Anamnéza 

Pacientka: XY (ročník 1975)

Datum porodu: 2. 12. 2007

Porod: spontánní, v termínu



Výška: 178 cm

Váha: hmotnost před těhotenstvím: 78 kg, při přijetí: 93 kg, po porodu: 87 kg

RA: matka hypertenze, otec IM (55 let), otec matky ca žaludku, otec otce ca 

prostaty + DM II (na dietě)

OA: běžné dětské nemoci, interně: hypothyreóza, snížená imunita, asi 5 let 

opakované IMC, 1997 laserová operace myopie, úrazy: 0

GA: menarche: ve 13. letech, typ: neprav., 2006 LPSK – cysta na levém ovariu, 

odstranění srůstů, v děloze nalezen myom (neodstraněn), HA: 7 let (Logest),

I. grav., I. para

PA: advokátka

SA: vdaná, žije s manželem v panelovém domě

AA: PNC, Augmentin, Oxacilin, Biseptol, pyly

FA: Letrox, Grifols

Abúzus: neudává

NO: pacientka porodila v termínu, průběh porodu byl spontánní, bez komplikací, 

porodní poranění: rpt. perinei I. st., rpt. paraurethralis

10.2. Vstupní kineziologické vyšetření – statické (3. 12. 2008)

Vyšetření zezadu:

- hlava je v neutrálním postavení

- ramena stejně vysoko, lopatky leží ploše na hrudníku

- paravertebrální svalstvo symetrické s prominujícím paravertebrálním 

valem v bederní oblasti

- torakobrachiální trojúhelníky jsou symetrické

- pánev bez úklonu

- gluteální svaly ochablé

- v oblasti hýždí a stehen jsou strie

- levá popliteální rýha je výš, lýtka jsou symetrická

- paty ve valgózním postavení

- báze je mírně rozšířená



Vyšetření z boku:

- hlava v mírném předklonu

- horní polovina držena v mírné flexi

- HKK volně podél těla nebo podpírají břicho

- zakřivení páteře zvýrazněno (zvětšení bederní lordózy, mírné zvětšení 

hrudní kyfózy a krční lordózy)

- hrudník oploštělý, břišní stěna ochablá, prominuje (hlavně dolní a střední 

část), hýždě ochablé

Vyšetření zepředu:

- hlava je ve středním postavení

- ramena stejně vysoko, HKK volně visí podél těla nebo podpírají břicho

- prs na pravé straně je níž

- břišní stěna je ochablá a prominuje, v oblasti hypogastria jsou strie

- kolena v neutrálním postavení

- na nohou mírně zvýrazněná hra šlach

Subjektivně:

- cítí se unaveně, bolestivost v oblasti hypogastria

10.3. LTV v období hospitalizace

Krátkodobý rehabilitační plán

 rehabilitace trvala od 2. 12. do 6. 12. 2007

 zajistit časnou vertikalizaci a sebeobsluhu

 cévní gymnastika a kondiční cvičení – povzbuzení krevního oběhu, 

prevence edémů, TEN a zánětu žil

 dechová gymnastika – ovlivnit dechové funkce, provzdušnění plic

 urychlit involuci dělohy – břišní dýchání, lehké kontrakce pánevního dna, 

kondiční cvičení,  polohování na břiše

 posílit svaly, které byly těhotenstvím a porodem oslabeny nebo poškozeny  

a protáhnout zkrácené svaly (viz. kineziologické vyšetření)



 prevence problémů s vyprazdňováním močového měchýře a střev – břišní 

dýchání, střídavé uvolňování a stahování břišní stěny, pohyby DKK, lehká 

masáž břicha, vhodná poloha na toaletě, posilování svalů pánevního dna

 cvičení svalstva pánevního dna – prevence inkontinence a poklesu orgánů

 povzbudit laktaci – správné dýchání, pohyb paží, kondiční cvičení

 korekce držení těla

0. den – den porodu:

 pacientka strávila po porodu 2 hodiny na porodním sále a poté byla 

převezena na oddělení šestinedělí, kde usnula

1. den:

 pacientku jsem seznámila s důležitostí LTV a informovala jí o možných 

komplikacích, které se mohou po porodu objevit a vysvětlila jí zásady 

správného cvičení

 zařadila jsem aktivní dechové cvičení hrudní i brániční

 dále jsem zařadila cévní gymnastiku a lehčí kondiční cvičení celého těla

 vyzkoušely jsme lehké kontrakce svalů pánevního dna, seznámila jsem 

pacientku s vhodností stáhnutí těchto svalů před jakoukoliv činností 

(uzamčení hráze)

 poradila jsem klientce cviky na povzbuzení práce střev a jakou má 

zaujmout polohu na toaletě a jak tlačit

 cviky byly provedeny vleže na zádech

 vertikalizace klientky do sedu, stoje a chůze

 FS: 14 cm

2. den:

 metodika LTV je stejná jako předešlý den (dechová a cévní gymnastika, 

kondiční cvičení celého těla)

 dále pokračujeme ve stahování svalstva pánevního dna, zařadila jsem 

izometrické kontrakce břišních a gluteálních svalů

 zařadila jsem cviky na posílení prsních svalů, protažení a posílení

zádových svalů, cviky vsedě

 pacientka se cítí lépe, z lůžka vstává sama



 FS: 12 cm

3. den:

 pacientka se cítí dobře

 pacientka je v dobrém psychickém stavu a těší se do domácího prostředí

 pokračujeme ve cvičení z předchozích dnů

 zařadila jsem náročnější cviky na posílení svalů pánevního dna, břišních a 

gluteálních svalů a cviky vleže na břiše

 polohování na břiše

 FS: 10 cm

4. den:

 ke cvikům z minulého dne přidávám cviky ve vzporu klečmo, cvičíme i ve 

stoji a to cviky na vyrovnání bederní lordózy a správné držení těla

 pacientka propuštěna do domácího prostředí

 před propuštěním jsem klientce znovu vysvětlila zásady a způsob cvičení, 

možnosti péče o poporodní poranění

 sestavila jsem vhodný plán cvičení pro celé období šestinedělí

 FS: 8 cm

10.4. LTV po hospitalizaci

Dlouhodobý rehabilitační plán

 plán stanoven 6. 12. 2007

 urychlit návrat do normální kondice, jaká byla před těhotenstvím

 pokračovat v posilování oslabených svalů a protahování zkrácených svalů, 

vyrovnání zvýšené bederní lordózy

 korekce držení těla, prevence bolestí zad

 péče o poporodní poranění

 povzbudit laktaci

 je důležité zvyšovat náročnost postupně. Vhodné je začít s chůzí, později 

přidat plavání. Náročnější sporty jsou vhodné až po dostatečném zpevnění 

svalstva pánevního dna.



10.5. Kineziologické vyšetření na konci šestinedělí – statické (12. 1. 

2008)

Vyšetření zezadu:

- hlava ve středním postavení

- ramena stejně vysoko, lopatky leží ploše na hrudníku

- paravertebrální svalstvo je symetrické, v bederní oblasti zvýrazněné

- torakobrachiální trojúhelníky jsou symetrické

- pánev bez úklonu

- gluteální svaly jsou chabé

- v oblasti stehen a hýždí jsou strie

- levá popliteální rýha je výš

- lýtka symetrická

- paty ve valgózním postavení

Vyšetření zboku:

- hlava je v neutrální pozici

- HKK volně podél těla

- zakřivení páteře je lehce zvýrazněno, hlavně bederní lordóza

- hrudník lehce oploštělý, břišní stěna chabá, gluteální svalstvo chabé

Vyšetření zepředu:

- hlava je ve středním postavení

- ramena stejně vysoko

- prs na pravé straně je níž

- břišní stěna je chabá, v oblasti hypogastria jsou strie

- kolena v neutrálním postavení

10.6. Závěr 

             Pacientka dobře spolupracovala po dobu hospitalizace, dodržovala moje 

pokyny a dala na má doporučení. Po propuštění do domácího prostředí se cvičení 

nevěnovala tak intenzivně, jak sama přiznala (pouze 2x za týden). Subjektivní 

posouzení posílení svalstva pánevního dna -  na začátku močení se asi až po 5-6 



sekundách zastavil proud moči. Vysvětlila jsem jí opět důležitost cvičení 

(posilování pánevního dna, správné posilování břicha,…), a že je nutné cvičit 

několik měsíců, že je to záležitost dlouhodobá – LTV jako prevence dalších potíží 

do budoucna (např. inkontinence).

V. DISKUZE

             Jsem ráda, že jsem si mohla zvolit téma „Léčebná tělesná výchova po 

spontánním porodu a císařském řezu“. Reaguji v něm totiž na potřeby žen 

v období po porodu. Těhotenství a porod (a to přirozenou i operativní cestou) 

spotřebovaly velké množství energie ženy, a proto je zapotřebí určitý čas 



k znovunabytí sil. K znovunabytí nové energie a sil pomáhá cvičení, o kterém by 

měli být na oddělení šestinedělí poučeny od fyzioterapeutů. 

             Musím konstatovat, že po období sbírání mých zkušeností během praxe 

jsem se setkala s tím, že v nemocnicích není šestinedělkám věnována taková 

pozornost, jakou potřebují. K ženám, které porodily vaginální cestou (tedy šlo o 

normální porod) většinou žádný fyzioterapeut, který by provedl instruktáž o 

vhodném poporodním cvičení a doporučení, nedochází. Ženy, které prodělaly 

císařský řez, mají péči fyzioterapeuta. Ten jí navštíví na pokoji, zacvičí si s nimi a 

pro doma dostanou univerzální instruktážní doporučení vytištěné na papíře. Je to 

smutné, když se setkáme s takovým přístupem, ale ne každý má tento přístup a 

způsob vystupování. Myslím, že hodně záleží na osobnosti fyzioterapeuta a 

osobních zkušenostech. 

             V dnešní době je tento problém nedostatečné informovanosti žen po 

porodu řešen zakládáním různých studií, které nabízí poporodní cvičení. Těchto 

kurzů existuje spousta, stačí, když se žena podívá na internet a najde jich hned 

několik. Některé nabízí kromě cvičení i možnost hlídání dětí. Také existují kurzy 

pro maminky s miminky. V těchto kurzech se žen ujmou specialisté na cvičení 

v těhotenství a po porodu. Trenér naučí ženu základní cviky, které bude v průběhu 

kurzu potřebovat. Po absolvování vstupního tréninku již bude docházet na kurz 

s ostatními klientkami.

             Ženy po porodu chtějí být informovány o existujících možnostech. 

Zaslouží si kvalitní péči, která jim usnadní návrat do běžného života, je důležité 

jim poskytnout praktické rady, jak si počínat při vykonávání každodenních 

činností, vysvětlit, jak právně posilovat a zpevňovat břišní svalstvo, svaly 

pánevního dna a další svalstvo důležité pro získání správného držení těla.

VI. ZÁVĚR

             Těhotenství a porod je doba fyzicky i psychicky velmi náročná. Každá 

žena chce vypadat co nejdříve krásně a štíhle. K tomu je zapotřebí začít cvičit. 

Léčebná tělesná výchova pomáhá nejen k rychlejšímu návratu organismu do stavu 

před otěhotněním, ale také pečuje o stránku duševní.



             Přes narůstající množství císařských řezů zůstává spontánní vaginální 

porod nejčastějším způsobem ukončení těhotenství. V současné době v ČR 

přichází na svět zhruba každé sedmé dítě císařským řezem. V Evropě má ČR 

jedno z nejnižších % císařských řezů.

             Svou práci jsem rozdělila do části obecné (kde se zaměřuji na období 

porodu a období šestinedělí), části speciální (kde popisuji LTV po spontánním 

porodu a LTV po císařském řezu) a kazuistiky. LTV se zahajuje co nejdříve po 

porodu nebo probuzení z narkózy. Všechny pacientky v období hospitalizace 

spolupracovaly, dodržovaly mé pokyny a doporučení. Po spontánní porodu je 

návrat k pohybovým aktivitám rychlejší než po císařském řezu. Po propuštění do 

domácího prostředí se cvičení nejvíce věnovala pacientka po spontánním porodu 

(kazuistika č. 1).

             Během praxe a sběru informací o tomto tématu jsem získala nové 

vědomosti a znalosti, které jsem využila na oddělení šestinedělí při péči o 

pacientky po porodu a při psaní této bakalářské práce. 
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