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Je velmi smutné, že spousta žen neví, jak cvičit pánevní
dno, anebo dělají cviky špatně, to ale nebude Váš případ ;-)

S ženami pracuji již spoustu let a z mé praxe porodní
asistentky a zároveň fitness trenérky se setkávám s ženami,
před otěhotněním, během těhotenství, po porodu, ale i
mnoho let po porodu, které se potýkají s obtížemi, které mají
souvislost s oslabeným pánevním dnem. Jako například – únik
moči (inkontinence), bolesti páteře v oblasti beder a kříže,
častá gynekologická onemocnění, pokles, či výhřez pochvy
a dělohy, neschopnost orgasmu, bolesti při menstruaci
a spousta dalších…

Přečtěte si, prosím, tohoto průvodce nejprve jako celek
od začátku až do konce, a teprve potom se vraťte a jděte
do akce. Každý krok je totiž velmi důležitý v tom, abyste
vše dobře pochopila a správně s pánevním dnem
pracovala.
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Abyste věděla, kde se pánevní dno vůbec nachází, tak začneme
anatomií. Svaly pánevního dna se  rozprostírají mezi stydkou
kostí, kostrčí a sedacími kostmi. Podpírají orgány uložené
v pánvi – močový měchýř, pohlavní orgány, střeva/konečník.

Pánevní dno má velký vliv na zdraví v oblasti gynekologie, ale
také schopnosti otěhotnět, donosit i porodit dítě i mnoho
dalších situací. Je také zároveň součástí komplexu svalů,
kterým se říká „core“ neboli „střed těla“, který je významný při
správném postoji i při stabilitě těla v nejrůznějších činnostech
a pozicích, tedy tyto svaly jsou opravdu velmi důležité
pro každodenní život.

U svalů pánevního dna je důležitá nejenom pružnost, ale také
síla a pevnost, proto se naučíme i několik cviků, jak s pánevním
dnem pracovat.
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1 – Seznamte se s anatomií v oblasti pánve
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Lehněte si na záda na rovnou podložku, na zem, či koberec,
a pokrčte si kolena. Položte si ruce na kyčelní kosti a lehce
podsaďte pánev (tzn. vyrovnáte páteř na zem). Teď se naopak
prohněte v bedrech (páteř se odlepí v bedrech od země).
Toto udělejte několikrát pomalinku a jemně za sebou, toto
je důležité, abyste našla neutrální postavení pánve někde
uprostřed ;-)
Až naleznete neutrální postavení pánve, tak budete mít jen
malé prohnutí v bederní páteři (jako byste měla dostatek
místa pro borůvku pod zády). Teď položte ruce do stran a
uvolněte ramena a stáhněte je dolu od uší.
Nyní se podívejte na obrázky:
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2 – Správný postoj
Abyste dosáhla nejsilnějšího možného stažení svalů při
cvičení pánevního dna, tak musíte mít nejprve dobrý postoj,
jinak by to byla ztráta času. Dobré je cviky provádět v různých
pozicích, a tak Vás naučím, jak cviky dělat v neutrálních
pozicích vleže, vsedě i vestoje.

a - leh

Vyrovnaná záda
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Neutrální pozice vleže
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Prohnutá záda
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Sedněte si na pevnou židli se zády a hýžděmi opřenými
o opěradlo. Nohy mějte rozkročené na šířku kyčlí a chodila
položte celou plochou na zem tak, aby byly kotníky přímo
pod koleny. Položte si ruce na kyčelní kosti a zahýbejte pánví
vpřed a vzad, jako předtím vleže, abychom našli neutrální
pozici. Přičemž celou dobu mějte uvolněná ramena. Až najdete
neutrální pozici pánve, tak se zaměřte ještě na lopatky a lehce
je stáhněte k sobě a dolů. Hlava bude v prodloužení páteře
(nezaklánět ani nepředklánět).

b - sed

Neutrální pozice vsedě Nesprávná pozice
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Stoupněte si s nohama od sebe na šířku boků a rozložte
váhu rovnoměrně na obě nohy. Teď si představte, jako že jste
loutka na provázku, vytažená hlavou až ke stropu. Lehce
podsaďte pánev a najděte znovu neutrální pozici pánve.
Opět se snažte neprohnout v bederní páteři, a naopak
nenarovnávat zcela záda velkým podsazením pánve. Ramena
stáhněte dolu od uší a lopatky stáhněte k sobě. Hlava je opět
v prodloužení páteře, v podstatě stejně jako vsedě ;-)

c - stoj

Mějte na paměti, že vsedě a vestoje se možná budete ze
začátku cítit zvláštně, protože Vaše svaly nebudou na tuto
pozici zvyklé. Čím více tento postoj budete praktikovat, tím se
Vám svaly budou aktivizovat a posilovat, a stavět Vás do této
správné pozice mnohem snadněji.

Prohnutá záda, shrbená záda, neutrální pozice
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3 – Představte si Vaše svaly
Často velmi skvěle funguje práce s představou. Vědomé
představení si a zaměření se na Vaše svaly pánevního dna,
když je budete cvičit, Vám pomůže dosáhnout silnějšího
stažení svalů. I proto je ze začátku pro práci s vnitřními svaly
(jako svaly pánevního dna) dobré při cvičení nebýt rušeni
okolím. Čím budou svaly silnější, tak už zvládnete při cvičení
svalů pánevního dna dělat i jiné věci, nebojte ;-)

4 – Technika a trénink pánevního dna
Správnost techniky je základ. Při cvičení se zaměřujte na
„stažení a zvedání“ svalů pánevního dna, ne na „tlačení“ svalů
silou k sobě. „Tlačení“ svalů silou k sobě způsobí to, že se
stáhnou i hýžďové, stehenní a břišní svaly, místo toho, aby se
zapojily svaly pánevního dna, což vytvoří ještě větší tlak
na Vaše pánevní dno, takto opravdu NE! Tedy abyste mohla
izolovaně pracovat s pánevním dnem, je potřeba pracovat se
svaly jemně a lehce je stáhnout a zvednout – jako když se
zvedne pomyslný „výtah“. Kromě pocitu „nadzvednutí“ svalů,
ucítíte i lehké vtažení spodní části břišních svalů v úrovni
kyčelních kostí. To se děje z důvodu spolupráce hlubokých
břišních svalů (příčný břišní sval) se svaly pánevního dna. 
Stažení a „zvednutí“ svalů se dá rozdělit do tří fází.
A, ucítíte nadzvednutí vpředu – jako, když chcete zastavit
močení.
B, v pochvě ucítíte „vtažení“, jak když byste měla
vtáhnout dovnitř tampon.
C, ucítíte nadzvednutní vzadu (okolo konečníku) – jako, když
se snažíte zadržet větry ;-)
Natrénujte si každou fázi zvlášť, a poté je dejte dohromady.
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5 – Uvolnění
Uvolnění svalů pánevního dna je potřeba trénovat, stejně
jako aktivaci pánevního dna. Naše svaly potřebují i fázi
uvolnění, aby mohly optimálně pracovat, když je potřebujeme
zapojit. Tedy po aktivaci pánevního dna musíte svaly zcela
uvolnit zpět do „odpočinkové“ pozice. Někdy je natrénování
uvolnění těžší než aktivace. Pokud Vám nepůjde se uvolnit, tak
se 2x zhluboka nadechněte do břicha.

6 – Rychlé a pomalé cvičení
Svaly pánevního dna jsou tvořeny 2 typy svaloviny: „rychlé 
a pomalé“. Ty pomalé nám pomáhají s výdrží a ty rychlé nám
pomáhají pracovat rychle, například při kašli, kýchnutí,
při skákání.

a – posílení „pomalých“ svalů
Aktivujte svaly pánevního dna (jako v kroku č.4) a zadržte svaly
ve stažení co nejdéle zvládnete, dokud se nezačnou svaly
pomalu samovolně uvolňovat, v tom případě hned povolte.
Většinou vydržíte zadržet 1-10 vteřin. Nesnažte se zadržovat
déle, než samo tělo zvládne, aby se místo pánevního dna
zbytečně při delším zadržení nezapojily svaly břišní, stehenní
nebo hýžďové.
Opakujte toto 3x a počítejte si, kolik vteřin pokaždé
vydržíte zadržet. Pak si spočítejte průměr a toto bude Vaše
průměrná výdrž – to si klidně někam zapište, ať časem vidíte
pokrok ;-)
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b- posílení „rychlých“ svalů
Aktivujte svaly pánevního dna a místo toho, abyste je
zadržela, tak je tentokrát hned uvolněte. Zopakujte to 10x –
stáhnete, uvolníte, stáhnete, uvolníte… Dejte si pozor, aby se
opravdu mezi každou aktivací svaly zcela uvolnily. Možná se
budete potřebovat nadechnout mezi každou aktivací svalů.

7 – Dech
Při cvičení pánevního dna je důležité stále přirozeně
dýchat. Ze začátku to pro Vás možná bude těžké, protože se
budete soustředit na správnost provedení cviku. Zaměřte se
ale při cvičení i na Váš dech, nádech i výdech nosem.
Jak budou svaly sílit, tak i dýchání půjde snadněji. Při cvičení
se tedy kontrolujte, zda nezadržujete dech ;-)

Optimální plán cvičení je takový:
Pomalé: Aktivujte svaly a zadržte na …… vteřin (doplňte si
čas výdrže, dle kroku 6a) a nezapomeňte pravidelně dýchat 😉
Úplně uvolněte, nadechněte se zhluboka do břicha a opakujte
10x, alespoň 3x denně.
Rychlé: Aktivujte svaly a pak hned rovnou svaly uvolněte.
Opakujte 10x, alespoň 3x denně.
 
Nastavte si na cvičení klidně několik budíků přes den, ať na
cvičení nezapomenete.

8 – Plán cvičení
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9 – Trpělivost
Jako při každém cvičení, výsledky nepřichází hned, tedy
mějte trpělivost. První výsledky v posílení svalů se objevují
obvykle po 6-8 týdnech při pravidelném cvičení alespoň
3x denně. Trpělivost a pravidelnost výsledky přinese, věřte mi,
později si poděkujete ;-)

Gratuluji, jste na konci!
Když jste teď přečetla celého průvodce, tak začněte znovu od
začátku a tentokrát si projděte a vyzkoušejte pečlivě každý
krok. Vím, že je průvodce napsaný hodně do detailu, ale to je
právě proto, abyste cvičení dělala správně, tak zkuste
nepřeskakovat žádný krok! To zvládnete ;-)

Pokud máte v okolí nějakou těhotnou ženu, či ženu
po porodu, tak speciálně jim dejte odkaz na tento e-book ;-)
Ale z tohoto průvodce bude benefitovat v zásadě každá žena…
Budu moc ráda, když budete odkaz na e-book sdílet se svými
známými, nebo na sociálních sítích, kde mě můžete označit,
abych viděla, jak hezky tento průvodce pomáhá!

V případě, že byste sama potřebovala konzultaci ohledně
cvičení, neváhejte se na mě obrátit na emailu:
katerina@midwife.cz
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Pokud jste nyní těhotná, či plánujete otěhotnět, nebo jste
těsně po porodu, tak můžete zabrouzdat na mém blogu, kde
najdete spoustu rad a tipů, a nebo můžete využít můj online
předporodní kurz, kurz Zpívání s bříškem, či online kurzy
cvičení pro těhotné a cvičení pro ženy po porodu. A pokud
volíte raději osobní setkání, tak jsem pro Vás k dispozici
v Praze na osobních kurzech.

Kateřina

Moc Vám děkuji za stažení tohoto průvodce a věřím, že Vám
pomůže zkvalitnit život ;-)

Mějte se krásně a přeji hodně zdraví!

Vaše

Bc. Kateřina Jindrová Zítková
Porodní asistentka a fitness trenérka

zakladatelka Midwife.cz

Tento e-book je informativní a v žádném směru nenahrazuje lékařskou péči.
Před jakýmkoliv cvičením konzultujte svůj zdravotní stav a vhodnost cvičení

s Vaším ošetřujícím lékařem. Cvičením cviků z tohoto e-booku přebíráte
na sebe plnou zodpovědnost.
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