
Už je to nějakou chvíli od doby, kdy sis byla naposledy zacvičit 
před tím, než jsi se začala připravovat na přivedení nového 
života na svět  ! 💕    

Po porodu probíhá období šestinedělí - tělo se navrací do stavu 
před otěhotněním. Zavinuje se děloha, celkově se obnovují 
normální anatomické poměry v těle.  

Pokud jsi rodila císařským řezem, neprve si od porodu 
napočítej 20 dní a až poté zační odpočítávat období šestinedělí. 

Pokud po porodu nemáš žádné zdravotní komplikace, 
nezapomeň pomalu začít cvičit. Je důležité začít pozvolna a 
tak, aby nebolelo.  
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Cvičení po porodu 
 PEHA GYM

Potřebuješ 
poradit? 

Pokud si nejsi jistá, 
jak některý z cviků 
provádět napiš mi! 

  

Cvičení během 
kojení !  

Během období 
kojení je důležité  

se vyvarovat 
nadměrné zátěži, 
kdy se do mléka 

vylučuje  
ve zvýšeném 

množství kyselina 
mléčná, která může 

negativně ovlivnit 
chuť mléka.  

Z toho důvodu je 
vhodné nakojit dítě 

před cvičením a 
poté kojit až  
1,5 hodiny  

po skončení cvičení. 

AKTIVACE PÁNEVNÍHO DNA 
1) Nejdůležitější je začít s aktivací a posilováním pánevního dna. Nezáleží, 
jestli jsi rodila klasicky nebo císařem. Těhotná jsi byla v obou případech a 

pro tvé pánení dno to byla obrovská zátěž. 
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CVIČENÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ 
1) Zapomeň na cvičení přímých břišních svalů! Začni od cviků na CORE 
(HSS) a příčného břišního svalu. Postupně se dopracuješ k těm ostatním. 

2

CHŮZE S KOČÁRKEM 
1) Ideální je začít chůzí, třeba s kočárkem a postupně přidávat “zátěž” v 
podobě dalších cviků (až po šestinedělí!). 
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•  Svaly po porodu nikdy nepřepínej. Při únavě cvičení přeruš, důležitější je kvalita 
cviku. 

•  Začni pozvolna, zátěž zvyšuj postupně a v době, kdy zcela ovládáš základní verzi 
cviku. 

• Počty nejsou pevně stanoveny. Cvič podle svých možností a pocitů. 
•  Cvič po krátkou dobu, ale několikrát denně/týdně. 
•  Lepší je cvičit po kojení, kdy jsou prsy lehčí. 
•  Po císařském řezu se do rehabilitace počítá i masáž jizvy, nezapomínej tedy na ni. 

Aktivace pánevního dna 

Pánevní dno je skupina tkání, poskytující 
pevnou, ale pružnou oporu pánevním 
orgánům (močový měchýř spolu s močovou 
trubicí, děloha a konečník). Je důležitou 
součástí hlubokého stabilizačního systému 
(HSS) páteře a účastní se přenosu sil z dolních 
končetin na trup při každém našem kroku.  

Zdravé a funkční pánevní dno je pro každou 
ženu velmi důležité.  

Svou funkcí napomáhá zabraňovat 
samovolnému a nechtěnému úniku moči či 
stolice. Tato schopnost je během těhotentsví a porodu nepochybně narušena. Z toho důvodu je 
potřeba pánevnímu dnu pomoci se po těchto zásazích “vzpamatovat”.  
 
!! Všechny cviky (na pánevní dno i břicho) prováděj pomalu a kontrolovaně !!  

Cviky na aktivaci pánevního dna:  

1) Vtahování:  
Začneme vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami aktivací – vtažením močové 
trubice. Je dobré si pánevní dno představit jako rozvinutý květ, který se s aktivací zavírá.  
 
První aktivaci zkuste provést maximální silou bez zapojení hýžďových svalů a po 
3 sekundách se uvolněte a představte si rozvíjející se květ. Dbejte na úplnou relaxaci 
všech svalů v oblasti pánve, zhluboka prodýchejte. Opakujte 5×. 
 
Ve druhé fázi zkuste provést aktivaci pánevního dna 50% silou a vydržet 3 sekundy a poté 
opět úplně uvolnit stejně jako v předchozím kroku. Opakujte 5×. 
 
V poslední fázi zkuste aktivovat svaly pánevního dna pouze 15% silou a vydržte 3 sekundy. 
Poté uvolněte a vnímejte rozdíl mezi malou aktivitou a úplnou relaxací. Opakujte 5×. 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2) Zvedání zadku do mostu: 
Začneme vleže na zádech, ruce jsou volně podél těla nebo za hlavou. Zafixujeme bedra do 
země, “vtahujeme” pánev dovnitř a pomalu odlepuji zadek a bedra od země. Záda by měla 
být v rovině. 

3) Nálepka: 
Začneme vleže na zádech, ruce jsou volně podél těla nebo za hlavou. Bedra nechám 
volně, netlačím je do země. V dalším kroku se snažím nalepit bedra na zem a vtáhnout 
močovou trubici dovnitř. Chvíli vydržím a cca po 3 sekundách se uvolním.  
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Břišní svaly, hluboký stabilizační systém 
 
Během těhotenství a stejně tak hned po porodu 
se nedoporučuje cvičit přímé břišní svaly. Proč? 
Zejména kvůli diastáze. Diastáza je rozestup 
přímých břišních svalů. Ta způsobuje zejména 
estetický problém, opakující se kýly, bolesti v 
bedrech, v kříži a zhoršené držení těla. V praxi to 
znamená, že se vrstva kůže natáhne za svou 
úměrnou mez a vytáhne se. Žena potom i po 
porodu vypadá jako těhotná, bříško se klene 
směrem ven.  
 
Pokud diastázu máš a začneš cvičit přímě břišní 
svaly, pomůžeš ji tím, se fixovat. O to horší je pak práce se jí zbavit. Pokud diastázu nemáš 
nebo si nejsi jistá, v každém případě doporučuji začít pozvolna cviky, které v souboru 
ukazuji. Budeš tak moct být klidná, že si “nevědomky” neubližuješ. 
 



Cviky na hluboký stabilizační systém:  
1) Tik-tak: 

Začneme vleže na zádech s v 90°pokrčenými dolními končetinami ve vzduchu, ruce jsou 
lokty zapřené do země, dlaně otevřené, jakobych na nich chtěla držet misky. 
S nádechem zafixuju bedra do země a spouštím pokrčenou jednu nohu k zemi. 
S výdechem vracím nohu zpět na začátek.   

 
 
 
 
 
 
 

2) Tik-tak s tlakem: 
Začneme vleže na zádech s v 90°pokrčenými dolními končetinami ve vzduchu, ruce jsou 
zapřené do jedné nohy. Zafixuji bedra do země. Druhou nohu s nádechem spouštím k zemi 
a během toho vytvářím rukama protitlak do nohy, která zůstala nahoře (ta odpovídá rukám 
lehkým tlakem).  
S výdechem vracím nohu zpět nahoru.  
Ruce přendám a pokračuji cvičit na druhou stranu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Leg raise: 
Začneme vleže na zádech. Jedna noha je pložená na zemi v úhlu 90°, druhá noha je 
propnuá nahoru. Ruce jsou lokty zapřené do země, dlaně otevřené, jakobych na nich 
chtěla držet misky.  
S nádechm fixuji bedra do země a proplou nohu spouštím k zemi. Ne úplně na zem, ale 
pouze dokud se mi neodlepují bedra ze země, v ten moment s výdechem nohu vracím 
zpět nahoru.  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4) Mrtvý brouk (dead bug): stejná strana:  
Začneme vleže na zádech. Nohy jsou pokrčené ve vzduchu v úhlu 90°. Ruce jsou mírně 
pokrčené v loktech, zvednuté směrem k nebi. Ramena a lopatky jsou přilepené do země.  
S nádechem fixuji bedra do země, pravou (levou) ruku a pravou (levou) nohu pokládám 
směrem k zemi.  
S výdechem vracím ruku a nohu zpět nahoru.  
Cvik provedu na druhou stranu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Mrtvý brouk (dead bug): do kříže:  
Začneme vleže na zádech. Nohy jsou pokrčené ve vzduchu v úhlu 90°. Ruce jsou mírně 
pokrčené v loktech, zvednuté směrem k nebi. Ramena a lopatky jsou přilepené do země.  
S nádechem fixuji bedra do země, pravou (levou) ruku a levou (pravou) nohu pokládám 
směrem k zemi.  
S výdechem vracím ruku a nohu zpět nahoru.  
Cvik provedu na druhou stranu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Mrtvý brouk (dead bug): TĚŽŠÍ VARIANTA!  
Možno provádět jak brouka do kříže, tak na stejnou stranu.  
Provedení je stejné, pouze propínám spouštěnou nohu. 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7) Tygr v pohybu:  
Začneme v kleku na čtyřech. Ruce jsou mírně pokrčené v loktech, zafixuji lopatky a bedra 
(nejsem prohnutá ani vyhrbená). Zpevním břicho a zadek. Záda se snažím držet po celou 
dobu pevná a rovná.  
Začnu s nádechem tažením levé (pravé) nohy podél země dozadu a mírně nahoru, během 
toho přidám pravou (levou) ruku, taktéž táhnu podél země a mírně vzhůru. Snažím se 
jakoby co nejvíc vytáhnout do dálky, nesnažím se dát ruku a nohu co nejvýš!  
S vádechem vracím opět podél země ruku a nohu zpět do kleku.  
Opět se srovnám a cvičím na druhou stranu. 

 
 
ŠPATNÉ PROVEDENÍ:  

 

8) “Prkno”: 
Začneme v kleku na čtyřech. Zápěstí je pod rameny, zafixuji lopatky a bedra (nejsem 
prohnutá ani vyhrbená). Zpevním břicho a zadek. Záda se snažím držet po celou dobu 
pevná a rovná.  
Zajedu tělem mírně dopředu. Ruce se nepohnou, zadek bude přibližně v úrovni loktů.  
S nádechem srovnám záda, zpevním břicho a zadek.  
S výdechem odlepím kolena, zbytek těla se skoro nepohne, a nohy v kolenou propnu. 
Držím 1-2 vteřiny a poté pokládám kolena zpět na zem. 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prohnutá záda vyhrbená záda prohnutí v bedrech, noha 
a ruka příliš vysoko



 

9) Boční prkno:  
Začneme v sedě na boku, rukou se zapřu do země (zápěstí je pod úrovní ramene). Nohy si 
pokrčím do úhlu 90°, opřu se o stehno nohy blíž zemi.  
S výdechem odlepím tělo od země a zvednu ho do takové úrovně, abych se vyrovnala.  
S nádechem pouštím zpět dolů do sedu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10)  Vtahování břicha v “prkně”: 
Začneme v kleku na čtyřech. Zápěstí je pod rameny, zafixuji lopatky a bedra (nejsem 
prohnutá ani vyhrbená). Zpevním břicho a zadek. Záda se snažím držet po celou dobu 
pevná a rovná.  
Zajedu tělem mírně dopředu. Ruce se nepohnou, zadek bude přibližně v úrovni loktů. 
Špičky odlepím od země a pokrřím kolena do úhlu 90°. 
Uvolněné břicho se snažím zavinout směrem nahoru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Rotace na čtyřech:  
Začneme v kleku na čtyřech. Zápěstí je pod rameny, zafixuji lopatky a bedra (nejsem 
prohnutá ani vyhrbená). Zpevním břicho a zadek. Záda se snažím držet po celou dobu 
pevná a rovná.  
Povoluji levou (pravou) ruku (krčím v loktu) a zároveň otáčím hlavu na pravou (levou) stranu. 
Loket krčím směrem k zemi, dlaně po celou dobu neodlepuji  od sebe. Lopatky tlačím 
odsebe a ven. Pomalu se vracím zpátky nahoru.  
Srovnám se a pokračuji na druhou stranu. 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Cvičení ostatních částí těla 

V období šestinedělí začni pozvolna cviky, které máš v tomto dokumentu. Tzn. cviky na posílení 
dna pánevního a cviky na břicho + HSS. Ke cvičení postupně začni přidávat procházky s kočárkem. 
 
Ke konci šestinedělí můžeš do procházek přidat např. výpady za kočárkem, výpady s vysokým 
kolenem za kočárkem,…  
 
Po šestinedělí můžeš pozvolna najet na další cviky, ať už na nohy, ruce, záda.  
 
Inspiraci na cvičení bez nářadí (příp. s použím toho, co stoprocentně každý má) doma najdeš na 
YouTube kanálu PEHA Gymu. V playlistech najdeš uspořádaná videa - cvičení doma, cvičení jen 
na určité části těla.  Tady jen pozor - vyvaruj se cvičení na břicho (cviky si zaměň za výše 
uvedené).  
Odkaz na videa: https://1url.cz/@pehagymvidea 

• Po dobu kojení by ses měla vyvarovat nadměrné zátěži, kdy se do mléka vylučuje ve zvýšeném 
množství kyselina mléčná, která může negativně ovlivnit chuť mléka. Z toho důvodu je vhodné 
nakojit dítě před cvičením a poté kojit až 1,5 hodiny po skončení cvičení.  

• Po dobu kojení se také nedoporučuje hubnout - do mléka se dostávají toxiny.  

 
Běhala jsi před těhotenstvím a chtěla bys zase? 

• můžeš poku: jsi běhala pravidelně ; máš dobrou běžeckou techniku 

• nedoporučuje se, pokud: máš problémy s pánevním dnem ; chceš běhat sprinty (anaerobní 
pásmo -> tvorba laktátu v mléce)  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Za PEHA GYM Vaše trenérka  
Peťa :)  

info@peha-gym.cz   +420 606 845 254

mailto:info@peha-gym.cz
mailto:info@peha-gym.cz
https://1url.cz/@pehagymvidea

