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PŘÍLOHA č. 1. 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE,  1.LÉKAŘSKÁ FAKULTA
A  VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE  V PRAZE

128 00 Praha 2,  Albertov 7, tel/fax 224917898

e-mail: olga.svestkova@lf1.cuni.cz

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ  

Doc. MUDr. OLGA ŠVESTKOVÁ, Ph. D.

 

 

 

 

Informovaný souhlas 
 

 

Jsem srozuměna, ţe tento výzkum není spojen s ţádnými zdravotními riziky pro mě 

jako účastníka a ţe účast na projektu můţe být pro mě uţitečná. Rozumím, ţe studie 

zaměřená k vypracování bakalářské práce se týká těhotných ţen ve 3. trimestru a 

v šestinedělí po porodu. Dobrovolně souhlasím s účastí na této studii a s pouţitím 

výsledků výzkumu pro vědecké účely i s jejich publikací. Chápu, ţe mám moţnost, 

kdykoliv zní odstoupit, coţ nebude mít vliv na mou další zdravotní péči. 

 

 

 

                  Paní : 

                        ------------------------------------------------------ 

Podpis subjektu : 

                         ----------------------------------------------------- 

               Datum :      

                         ----------------------------------------------------- 

 

 

 Jméno studenta : 

                        ----------------------------------------------------- 

Podpis studenta : 

                         ----------------------------------------------------- 

              Datum :      

                         ----------------------------------------------------- 
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PŘÍLOHA č. 2. 

Gaudenzův dotazník 

Věk: 

Jméno: 

 

1. Odtéká Vám někdy nechtěně moč?  

a) ano  

b) ne 

 

2. Jak často Vám nechtěně odtéká moč  

a) zřídka, např. po prochladnutí (I) 

b) náhodně (I) 

c) denně, vícekrát denně (1) 

d) prakticky trvale (1) 

 

3. Jak velké je množství odteklé moči? 

a) několik kapek (I) 

b) malé dávky  

c) větší mnoţství (1) 

 

4. Kolikrát denně musíte měnit spodní prádlo? 

a) není nutno  

b) vícekrát denně  

 

5. Jak často používáte vložku nebo vatu? 

a) kdyţ jdu ven 

b) také doma  

c) také v noci  

 

6. Když si měníte prádlo nebo vložku jsou 

a) suché 

b) vlhké 

c) mokré  

d) úplně promočené  

 

7. Únik moči pro Vás je: 

a) ţádný problém  

b) občas mě trápí (I) 

c) silně mě obtěţuje  

d) nesmírně mi vadí (1)  

 

8. Při kterých situacích nechtěně uniká moč? 

a) při kašli a kýchnutí 

b) při smíchu 

c) při chůzi nebo chůzi do schodů  

d) při chůzi se schodů  

e) při skákání, cvičení, poskakování 

f) ve stoji 

g) v sedu, v leţe 

 

9. Po které příhodě začala moč nechtěně unikat poprvé? 

a) po porodu  

b) po břišní operaci 

c) v přechodu  

d) jindy  

 

10. Kolik dětí jste porodila? 

a) 0 

b) 1 – 3 

c) 4 a více  

 

11. Počet dětí přes 4000 g porodní hmotnosti: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 a více  

 

12. Menstruujete ještě? 

a) ano  

b) ne 

 

13. Prodělala jste břišní operaci? 

a) ano – jakou  

b) ne 

 

 

 

 

14. Pociťujete pálení při močení? 

a) ano, během močení  

b) ano, po močení  

c) ne  

 

15. Kolikrát denně močíte? 

a) kaţdé 3 – 6 hodin (III) 

b) kaţdé 2 hodiny  

c) kaţdou ½ hodinu či častěji (2) 

d) zcela rozdílně, při rozčilení 

 

16. Probudí Vás v noci nucení na močení? 

a) ne (III) 

b) jedenkrát, nepravidelně  

c) 2 – 4 krát (3) 

d) Více neţ 5 krát  

 

17. Uniká v noci nepozorovaně ve spánku moč? 

a) ne (I) 

b) příleţitostně, zřídka  

c) často, pravidelně (1) 

 

18. Když máte nucení na močení, musíte jít ihned nebo můžete 

počkat? 

a) mohu počkat (III) 

b) musím jít brzy během 10 – 15 minut (II) 

c) musím jít hned během 1 – 5 minut  

 

19. Přihodí se někdy, že se cestou na WC pomočíte? 

a) ne  

b) zřídka, např. při nachlazení (III) 

c) příleţitostně  

d) pravidelně, často (3) 

 

20. Přihodí se Vám někdy, že máte náhle silné nucení na moč a 

brzy poté se zcela nečekaně pomočíte aniž by se tomu dalo 

zabránit? 

a) ne (III) 

b) zřídka  

c) často (3) 

 

21. Můžete chtěně přerušit proud v moči? 

a) ano (I) 

b) ne (2) 

c) nevím 

 

22. Máte pocit, že po vymočení je měchýř prázdný? 

a) ano (I) 

b) ne (1) 

c) ne vţdy  

d) nevím 

 

23. Potlačit nucení na močení je pro Vás: 

a) bez problému (III) 

b) příleţitostně mně vadí (III) 

c) velmi mi vadí (3) 

d) nesmírně mně vadí (2)  

 

24. Kolik vážíte? 

a) do 50 kg  

b) 51 – 60 kg 

c) 61 – 70 kg 

d) 71 – 80 kg  

e) 81 kg a více (I) 

 

25. Máte návaly? 

a) ano  

b) ne  

 

26. užíváte hormonální přípravky, tablety nebo injekce? 

a) ano  

b) ne
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Diagnózu zjistíme součtem arabských číslic - určují urgentní inkontinenci a římských 

číslic - stresovou inkontinenci.  

O stresovou inkontinenci jde v případě, ţe součet arabských číslic je menší nebo roven 

6 a součet římských číslic větší nebo roven 13 (Zikmund, J., 1993). 

 

 

Hodnocení stresové inkontinence dle Ingelmanna – Sundberga 

 

1. stupeň – únik moči po kapkách, při kašli, smíchu, zvednutí břemene 

2. stupeň – únik moči při běhu, chůzi po schodech, lehčí fyzické námaze 

3. stupeň – únik moči v klidu i vleţe na lůţku 

(Dzvinčuk, P., 2009, roč. 10, č. 4). 
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PŘÍLOHA č. 3. 

Dotazník kvality života při močové inkontinenci  

(I-QoL) 
 

 

Zakrouţkujte číslo, které nejlépe vyjadřuje Váš stav: 

1 – velmi, silně, vţdy 

2 – poměrně dosti, značně, často 

3 – občas, mírně, někdy 

4 – výjimečně, málokdy, jen málo 

5 – ne, nikdy 

 

Jméno a příjmení ...................................................... RČ ..................................... 

 

1. Obávám se, ţe nebudu schopna dojí včas na WC  1 2 3 4 5 

2. Obávám se kašlat nebo kýchat  1 2 3 4 5 

3. Mám strach se po delším sezení postavit  1 2 3 4 5 

4. V novém prostředí mě obtěţuje myšlenka, ţe nevím, kde je WC  1 2 3 4 5 

5. Kvůli úniku moči se cítím depresivně  1 2 3 4 5 

6. Necítím se jistá, kdyţ mám na delší dobu opustit domov (dovolená apod.)  1 2 3 4 5 

7. Špatně snáším omezení svých zájmů a aktivit únikem moči  1 2 3 4 5 

8. Obávám se, ţe by lidé mohli můj únik moči rozpoznat čichem  1 2 3 4 5 

9. Na problém s únikem moči musím pořád myslet  1 2 3 4 5 

10. Chodím pro jistotu na WC, i kdyţ nemusím  1 2 3 4 5 

11. Vadí mi, ţe s ohledem na únik moči musím kaţdou svou činnost 

 předem pečlivě plánovat dle moţnosti pouţít WC  1 2 3 4 5 

12. Bojím se, ţe postupem věku se můj problém zhorší  1 2 3 4 5 

13. Vadí mi, ţe musím v noci vstávat na WC  1 2 3 4 5 

14. Kvůli úniku moči zaţívám pocity trapnosti a studu  1 2 3 4 5 

15. Inkontinence ve mně vyvolává pocit nedokonalého zdraví  1 2 3 4 5 

16. Jsem přesvědčená, ţe mi léčba pomůţe  1 2 3 4 5 

17. Únik moči mi ubírá radost ze ţivota  1 2 3 4 5 

18. Obávám se, ţe by lidé mohli zpozorovat mokré skvrny na mém oblečení  1 2 3 4 5 

19. Trpím úzkostí, protoţe své močení nemohu ovládat tak, jak bych chtěla  1 2 3 4 5 

20. Musím se kontrolovat, kolik a co mohu vypít  1 2 3 4 5 

21. Únik moči mě omezuje ve výběru oblečení  1 2 3 4 5 

22. Únik moči nepříjemně zasahuje do mého sexuálního ţivota  1 2 3 4 5 

 

 

Zpracování: 

Pacientka zakrouţkuje u kaţdé otázky odpovědi l - 5. Výsledný součet potom dosadíme 

do uvedeného vzorce. 

 

I-QoL = (součet – 22) / 88 × 100 =           

 

Výsledek je procentuálním vyjádřením kvality pacientova ţivota, pomůţe nám posoudit 

efektivitu léčby. Čím větší je výsledné procento po fyzioterapeutické léčbě, tím více je 

stav pacientky zlepšen a zkvalitněn (Praktická gynekologie, 2003, roč. 1, s.20). 

 



 83 

PŘÍLOHA č. 4. 

Průběh fyzioterapie v těhotenství pí. H. M. 

 

1. návštěva 23.5. 2010, 34. týden gravidity 

   Vstupní kineziologický rozbor, podepsání informovaného souhlasu. 

Pacientku H. M. jsem informovala o svalech pánevního dna, kde se nacházejí a jaká je 

jejich funkce. Provedla jsem instruktáţ o správném pitném reţimu, ţe by si měla zavést 

denník do kterého si bude zaznamenávat cvičení a nechtěný únik moči. Poučila jsem ji o 

péči pánevního dna, ţe by si měla při kaţdém zakašlání či kýchnutí aktivně stáhnout 

pánevní dno a při defekaci by si měla fixovat prsty oblast hráze mezi konečníkem a 

pochvou, tlačit by měla s výdechem přes polootevřená ústa. Zaučila jsem ji, jak má 

cvičit pánevní dno nejprve stahovat na 3 sekundy bez zadrţování dechu a relaxovat 

6sek. v poloze na zádech s vypodloţenou pánví polštářem a dolní končetiny elevované 

na ţidli nebo míči, to opakovat po 10 minut. 

 

27.5. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

2. návštěva 31.5. 2010, 35. týden gravidity 

Subj: cítí se dobře, cvičení zvládá bez problému, k nechtěnému úniku dochází při chůzi 

ze schodů a smíchu, nezvládá aktivně stáhnout svaly PD při zátěţi. 

Terapie:  

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD, navýšení stahu na 6sek. / 12sek. 

relaxace. 

o Instruktáţ  autoterapie PIR na šíjové svaly. 

o Příprava plosky na SMS, nácvik korigovaného stoje, malá noha vsedě. 

o Nácvik dýchání do břicha, DKK elevované na míči. 

 

3.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

3. návštěva 7.6. 2010, 36. týden gravidity 

Subj: v odpoledních hodinách se cítí unavená, více se zadýchává při delší chůzi a 

skupinovém cvičení. Aktivní stah svalů PD ovládá lépe, k nechtěnému úniku dochází 

při plném močovém měchýři, kdyţ popoběhne anebo kýchne.  
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Terapie 

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD, navýšení stahu na 8sek. / 16sek. 

relaxace. 

o Příprava plosky na SMS, nácvik malé nohy ve stoje a přední a zadní půlkrok. 

o Nácvik dýchání do břicha, DKK elevované na míči. 

 

10.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

4. návštěva 14.6. 2010, 37. týden gravidity 

Subj: únava stejná, ale cítí se dobře, nechtěný únik moči pouze po kapkách při kýchnutí 

nebo při vstávání do stoje s plným močovým měchýřem. 

Terapie 

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD. 

o Příprava plosky na SMS, nácvik předního a zadního půlkroku na pěnové 

podloţce. 

o Metoda Brunkow vsedě na míči. 

 

17.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

5. návštěva 21.6. 2010, 38. týden gravidity 

Subj: začala chodit dříve spát asi kolem 20 hodiny, DKK více otékají kolem kotníků, 

snaţí se aktivně stahovat svaly PD při zátěţi, k úniku moči dojde několikrát za den po 

kapkách, stále pouţívá vloţky. 

Terapie:  

o Posilování pánevního dna sníţíme na 8 minut denně do porodu, zbývající čas 

do 15 minut se bude snaţit vědomě uvolňovat svaly PD, jako přípravu 

k porodu. V poloze na zádech s vypodloţenými DKK na ţidli a další poloha je 

s flektovanými koleny u břicha, které si přidrţuje rukama a s mírnou zevní 

rotací v kyčelním kloubu, během výdechu se snaţí uvolňovat svaly PD. 

o Metoda Brunkow vsedě. 

 

24.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 
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PŘÍLOHA č. 5. 

Průběh fyzioterapie po porodu pí H. M. 

 

1. návštěva po porodu dne 12.7. 2010, 10. den po porodu 

Kontrolní kineziologický rozbor 

Subj: cítí se dobře, vsedě citlivá oblast po epiziotomii, bolest C/Th oblasti. 

Obj: orientovaná všemi kvalitami. 

Aspekce: DKK bez otoku, varixy 0. 

Palpace: zvýšené napětí m. trapezius, m. levator scapulae, krátké extenzory šíje. 

Terapie: 

o MT, PIR s protaţením na šíjové svaly. 

o Nácvik dýchání do břicha v poloze na zádech s vypodloţenými koleny do 

semiflexe, aktivace m. transversus abdominis. 

o Instruktáţ cviků podle L. Mojţíšové. 

 

2. návštěva po porodu dne 26.7. 2010, 24. den po porodu 

Subj: bolestivá kostrč vsedě, občas i při chůzi. 

Obj: palpace: citlivá kostrč, zvýšené napětí adduktorů, pozitivní S reflex podle Lewita.  

Terapie: 

o Mobilizace kostrče per rectum podle metody L. Mojţíšové. 

o Nácvik dýchání do břicha v poloze na zádech s vypodloţenými koleny do 

semiflexe, aktivace m. transversus abdominis. 

o Metoda Brunkow vleţe na zádech. 

 

3. návštěva po porodu dne 16.8. 2010, 45. den po porodu 

Subj: v plné kondici, občasná bolestivost Cp, kostrč nyní bez obtíţí, stresová 

inkontinence se neprojevuje, doma si posiluje pánevní dno 12sek stres / 24 relax., denně 

cvičí podle metody L. Mojţíšové 

Terapie: 

o Posturální terapie v poloze na boku s lehkým odporem za lopatku a pánev, lehká 

elevace horní DK. 

o Příprava plosky na SMS, korigovaný stoj, výpady. 
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4. návštěva po porodu dne 30.8. 2010, 59. den po porodu 

Subj: bez obtíţí, doma aktivně cvičí, nechtěný únik moči nebyl. 

Terapie: 

o Příprava plosky na SMS, nácvik předního a zadního půlkroku na kulovou úseč, 

korigovaný stoj na úseči. 

o Metoda Brunkow vleţe na zádech. 

 

5. návštěva po porodu dne 13.9. 2010, 73. den (10.týdnů) po porodu 

Výstupní kineziologický rozbor 

Subj: cítí se velmi dobře, únik moči se neprojevil. Spokojená s účinkem léčby. 

Obj: Svalová síla se povšechně zvýšila, síla pánevního dna 5 podle Oxfordského 

měřítka, pacientka aktivně přistupuje k terapii, zvládá veškeré cviky, doma poctivě 

cvičí. 

Terapie: 

o Příprava plosky na SMS, korigovaný stoj na úseči, chůze po labilních plochách 

(úseče, pěnové podloţky). 

o Instruktáţ jak správně posilovat šikmé a přímé břišní svaly. 
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PŘÍLOHA č. 6. 

Průběh fyzioterapie v těhotenství pí K. P. 

 

1. návštěva 26.5. 2010, 33. týden gravidity 

   Vstupní kineziologický rozbor, podepsání informovaného souhlasu. 

Pacientku K. P. jsem informovala o svalech pánevního dna, kde se nacházejí a jaká je 

jejich funkce. Provedla jsem instruktáţ o správném pitném reţimu, ţe by si měla zavést 

denník do kterého si bude zaznamenávat cvičení a nechtěný únik moči. Poučila jsem ji o 

péči pánevního dna, ţe by si měla při kaţdém zakašlání či kýchnutí aktivně stáhnout 

pánevní dno a při defekaci by si měla fixovat prsty oblast hráze mezi konečníkem a 

pochvou, tlačit by měla s výdechem přes polootevřená ústa. Zaučila jsem ji, jak má 

cvičit pánevní dno nejprve stahovat na 3 sekundy bez zadrţování dechu a relaxovat 

6sek. v poloze na zádech s vypodloţenou pánví polštářem a dolní končetiny elevované 

na ţidli nebo míči, to opakovat po 10 minut. 

 

27.5. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

2. návštěva 31.5. 2010, 34. týden gravidity 

Subj: cítí se dobře, cvičení zvládá bez problému, při zvýšeném intraabdominálním tlaku 

stále dochází k většímu úniku moči, pouţívá vloţky. 

Terapie:  

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD, navýšení stahu na 6sek. / 12sek. 

relaxace. 

o Instruktáţ  autoterapie PIR na šíjové svaly. 

o Příprava plosky na SMS, nácvik korigovaného stoje, malá noha vsedě. 

o Nácvik dýchání do břicha, DKK elevované na míči. 

 

3.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

3. návštěva 7.6. 2010, 35. týden gravidity 

Subj: v pozdních odpoledních hodinách se cítí více unavená, při zátěţi únik moči po 

kapkách, při plném močovém měchýři unikne větší mnoţství. 
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Terapie 

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD, navýšení stahu na 8sek. / 16sek. 

relaxace. 

o Příprava plosky na SMS, nácvik malé nohy ve stoje a přední a zadní půlkrok. 

o Metoda Brunkow vsedě na míči. 

10.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

4. návštěva 14.6. 2010, 36. týden gravidity 

Subj: únava stejná, ale cítí se dobře, únik moči přetrvává. 

Obj.: k terapii přistupuje aktivně, snaţí se plnit pokyny i přesto dochází k úniku při 

chůzi ze schodů nebo během zvedaní se do stoje, při kýchnutí. 

Terapie 

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD. 

o Nácvik dýchání do břicha, DKK elevované na míči. 

o Příprava plosky na SMS, nácvik předního a zadního půlkroku na pěnové 

podloţce 

17.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 

 

5. návštěva 21.6. 2010, 37. týden gravidity 

Subj: DKK více otékají kolem kotníků, únik moči v menším mnoţství, během zátěţe se 

snaţí aktivovat svaly PD. 

Terapie:  

o Pokračování v nácviku kontrakce svalů PD, navýšení stahu na 10sek. / 20sek. 

relaxace. 

o Posilování pánevního dna sníţíme na 10 minut denně do porodu, zbývající čas 

do 15 minut se bude snaţit vědomě uvolňovat svaly PD v poloze na zádech 

s vypodloţenými DKK na ţidli a další poloha je s flektovanými koleny u 

břicha, které si přidrţuje rukama a s mírnou zevní rotací v kyčelním kloubu, 

během výdechu se snaţí uvolňovat svaly PD. 

o Metoda Brunkow vsedě na míči. 

24.6. 2010 Skupinové cvičení pro těhotné cca 60 minut. 
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PŘÍLOHA č. 7. 

Průběh fyzioterapie po porodu pí. K. P. 

1. návštěva po porodu dne 19.7. 2010, 11. den po porodu 

Kontrolní kineziologický rozbor 

Subj: cítí se dobře, vsedě trochu bolestivá oblast po epiziotomii, bolest v oblasti C/Th p. 

Obj: orientovaná všemi kvalitami. 

Aspekce: DKK bez otoku, varixy na zadní straně lýtek 

Palpace: zvýšené napětí m. trapezius, m. levator scapulae, krátké extenzory šíje. 

Terapie: 

o MT, PIR s protaţením na šíjové svaly. 

o Nácvik dýchání do břicha v poloze na zádech s vypodloţenými koleny do 

semiflexe, aktivace m. transversus abdominis. 

o Instruktáţ cviků podle L. Mojţíšové. 

 

2. návštěva po porodu dne 31.7. 2010, 23. den po porodu 

Subj: stěţuje si na bodavou bolest pod lopatkou l.dx. a občasné brnění třetího prstu l.dx. 

Obj: zablokovaná ţebro 3., 4., l.dx, 1.-3. l.sin. Hrudní páteř se špatně rozvíjí do flexe. 

Terapie: 

o Mobilizace ţeber a Th páteře podle metody L. Mojţíšové. 

o Nácvik dýchání do břicha v poloze na zádech s vypodloţenými koleny do 

semiflexe, aktivace m. transversus abdominis. 

o Metoda Brunkow vleţe na zádech. 

 

3. návštěva po porodu dne 15.8. 2010, 38. den po porodu 

Subj: cítí se v lepší kondici, občasné projevy bolesti v oblasti C/Th p., bez iradiace do 

HK l.dx. Nechtěný únik moči pouze při nečekaném kýchnutí nebo kašli, kdy nestihne 

aktivovat svaly PD. Snaţí se pravidelně docházet na toaletu, aby se vyvarovala plného 

močového měchýře. 

Obj.: Aktivně přistupuje k terapii, posiluje pánevní dno 12sek stah/ 24sek relaxace, a 

jednou denně cvičí podle metody L. Mojţíšové, ale občas vynechá nestíhá s dětmi. 

Terapie: 

o Posturální terapie v poloze na boku s lehkým odporem za lopatku a pánev. 

o Příprava plosky na SMS, korigovaný stoj, výpady. 
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4. návštěva po porodu dne 29.8. 2010, 52. den po porodu 

Subj: únik moči výjimečně po kapkách při spěchu, ze schodů, po pobíhání. 

Terapie: 

o Příprava plosky na SMS, nácvik předního a zadního půlkroku na kulovou úseč, 

korigovaný stoj na úseči. 

o Metoda Brunkow vleţe na zádech. 

 

5. návštěva po porodu dne 13.9. 2010, 67. den (9. týdnů) po porodu 

Subj: cítí se velmi dobře, je spokojená, únik moči se neprojevuje snaţí se dodrţovat 

reţim, cvičí podle plánu. 

Terapie: 

o Příprava plosky na SMS, korigovaný stoj na úseči, chůze po labilních plochách 

(úseče, pěnové podloţky). 

 

6. návštěva po porodu dne 27.9. 2010, 81. den (11. týdnů) po porodu 

Výstupní kineziologický rozbor 

Subj: cítí se velmi dobře, je spokojená, únik moči se neprojevil. 

Obj: Svalová síla se povšechně zvýšila, síla pánevního dna 4 podle Oxfordského 

měřítka, pacientka aktivně přistupuje k terapii, zvládá veškeré cviky. Pouze čtyřikrát do 

týdne cvičí metodu podle L. Mojţíšové, coţ je nedostačující. 

Terapie: 

o Příprava plosky na SMS, korigovaný stoj na úseči, chůze po labilních plochách 

(úseče, pěnové podloţky). 

o Instruktáţ jak správně posilovat šikmé a přímé břišní svaly. 
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PŘÍLOHA č. 8. 

Automobilizační cviky na uvolnění kyčelních kloubů 

 

Těhotná ţena je ve vzporu klečmo o dlaně, jednu DK unoţí do strany. S výdechem 

přenese váhu těla na unoţenou DK při tom flektuje koleno. V této pozici vydrţí po dobu 

výdechu. Cvik opakuje 5krát a na posledy v této pozici vydrţí a dvakrát se prodýchá. 

Během cviku se protahují adduktory a uvolňují se kyčelní klouby. 

 

 

 

V podřepu, ţena sloţí paţe mezi stehna tak, aby 

lokty odtlačovala kolena od sebe. Odtlačuje vţdy 

s výdechem a snaţí se přitom uvolnit DKK do 

abdukce a zevní rotace v kyčelním kloubu. Minutu 

vydrţí a prodýchá, přitom má uvolněné svaly PD. 

 

 

 

 

V tureckém posedu, ţena pomocí dlaní si protahuje 

adduktory a kyčelní klouby do zevní rotace. Můţe 

pouţít postizometrickou relaxaci s protaţením, 

lehce zatlačí do dlaně s výdrţí 7s, nadechne se a 

s výdechem napětí povolí a rukama zatlačí do kolen 

směrem do abdukce opět s výdrţí 7s. Opakuje 5-

8krát. 
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PŘÍLOHA č. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve stoji mírně rozkročném dlaně zapřená o stehna, ţena kyfotizuje Thp s nádechem 

také můţe aktivně stáhnout svaly PD, během výdechu páteř napřímí a jde do podřepu, 

kolena směřuje od sebe do stran, snaţí se uvolnit svaly PD.  

 

Vleţe na zádech DKK elevované na míči, ţena nejprve flektuje kolena k břichu, pak 

provede zevní rotaci v kyčelních kloubech, pomáhá si dlaněmi. Potom udělá pomalou 

extenzi DKK a během ní hladí vnitřní stanu stehen rukama. Opakuje 10krát. 



 93 

PŘÍLOHA č. 10. 
 

Automobilizační cviky na uvolnění SI skloubení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleţe na zádech s flektovanými koleny si ţena vloţí overball pod os sacrum. Desetkrát 

provede pomalé pohyby pánví do retroflexe, pak do rotace a potom přitahuje 

bok směrem k ramenu střídavě na obě strany. Cvik uvolňuje oblast kříţe a SI skloubení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleţe na boku, spodní DK v mírné semiflexi a horní DK je asi v 80º flexi v kyčelním 

kloubu a koleno v 90º fl., pod koleno ţena vloţí overball. Horní DK provádí pomalé 

krouţky dopředu po míčku, pohyb vychází z horní části pletence pánevního. Pro těhotné 

je tento cvik velice příjemný. Opakuje 20krát na obě DKK. 
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PŘÍLOHA č. 11. 

Automobilizační cviky na uvolnění Thp a dolních žeber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vleţe na zádech DKK elevované na míči, ţena uloţí HKK dlaněmi na spodní ţebra a 

snaţí se nadechovat pod ruce tak, aby cítila ţe se ţebra pod jejími dlaněmi rozpínají. 

Prodýchá 10krát. 

 

 

 

 

 

 

 

Vleţe na boku si ţena vloţí overball pod spodní ţebra, ale ne pod břicho. V této poloze 

si prodýchává a uvolňuje horní část ţeber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vzporu klečmo s nataţenými HKK před tělem. Jednu HK dlaní nahoru v sune pod 

druhou nataţenou končetinu. S nádechem se snaţí vytahovat za spodní končetinou na 

obr. levou paţí, tím si protahuje i levý bok. Cvik provede na obě strany 5-8krát. 
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PŘÍLOHA č. 12. 

 

 

„Kočičí hřbet“ v opoře o lokty, ţena se kyfotizuje s nádechem v Thp a s výdechem 

lordotizuje a povolí pletence ramenní. Cvik opakuje 8-10krát 

 

Vleţe na gymballu s oporou o 

DKK, ruce sloţené pod 

hlavou. Ţena pomocí nohou 

se odtlačí na míč zády tak, 

aby cítila příjemný tah na 

páteři, ale nesmí pociťovat 

pnutí v břiše. Můţe chvíli 

vydrţet nebo sjíţdět po míči 

dolu do podřepu. 

 

 

 

 

 

Vsedě na gymballu, nohy na šířku pánve. Páteř 

napřímená, ruce upaţené do stran. S nádechem se ţena 

otáčí do rotace, dívá se  za rukou a s výdechem zpět. 

Cvik opakuje střídavě na obě strany 5krát. 
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PŘÍLOHA č. 13. 

Cviky na posilování trupového svalstva 

 

V poloze na boku, DKK mírně flektované, spodní HK v opoře o předloktí akrum 

v dorziflexi. Rameno spodní HK odtaţené od ucha. Ţena se vzepře o spodní HK. Lehce 

odlepí bok od podloţky. Můţe pár vteřin vydrţet nebo se několikrát vzpírat rytmicky, 

5-8krát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vysokém kleku před gymballem, se ţena zapře o předloktí na míči. Zpevní trupové 

svalstvo a obě HKK. Během výdechu se trupem navalý mírně na paţe a přitom udrţí 

rovná záda a zpevněné břišní svaly, pak zpět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opora bokem o gymball, vzpěrná ruka opřená o předloktí akrum v dorziflexi, opačná 

DK (na obr. levá) je v nakročení, o tuto DK se ţena zapře a mírně se navalí bokem na 

opěrnou HK na míči. Chvíli vydrţí a poloţí se zpět. Opakuje 5-8krát na obě strany. 
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PŘÍLOHA č. 14. 

Cviky na posilování trupového svalstva  

a svalů pletence ramenního a kyčelního. 

 

 

 

 

Ve vzporu klečmo, dlaně pod rameny a 

kolena na šířku pánve. Páteř napřímená 

hlava vytaţená z ramen. Pod pravou 

dlaň ţena vloţí overball, zpevní 

trupové svaly a silou sune ruku na míči 

do předu a zpět, aniţ by se tělo 

pohnulo. Během cvičení pravidelně 

dýchá. Opakuje 10krát, vystřídá strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha stejná. Overball, ţena poloţí 

pod kolena a stejným způsobem sune 

DK dopředu a zpět.  

Tělo drţí zpevněné a pravidelně dýchá.  

Opakuje 10krát, vystřídá strany. 
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PŘÍLOHA č. 15. 

Relaxační polohy pro těhotné 

 
 

 

Těhotná se uloţí na levý 

bok. Horní DK flektovanou 

v koleni poloţí před sebe a 

HKK si uloţí podle sebe. 

 

 

 

 

 

 

V kleku se ţena uloţí na 

předloktí, které má sloţené 

pod hlavou. Páteř uvolní do 

lordosy, povolí břišní svaly 

a volně dýchá. Tato poloha 

je v hodná při porodních 

bolestech, v této poloze 

plod netlačí na pánevní dno. 

 

Tato poloha je podobná 

jako předchozí, ţena odsune 

kolena od sebe tak, aby se 

mezi ně vešlo těhotenské 

břicho a dosedne na paty.  

HKK volně natáhne před 

sebe, uvolní trup a volně 

dýchá. 


