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Kegelovy cviky 

Než začnete s vlastním cvičením, je důležité se naučit lokalizovat svaly pánevního dna, naučit se 

břišní dýchání a cvičení spojit s dechem. Toto si zkuste osvojit následujícími kroky: 

1. Lokalizace svalů  

Možností, jak vnímat poševní svaly je zastavování proudu moči. Toto jednoduché cvičení je ideální 

provádět po ránu, kdy ještě svaly nejsou tak aktivní a cvičení je obtížnější, ale lépe si můžete 

uvědomit práci svalů. Zkuste tedy opakovaně zatínat a povolovat svaly pánevního dna v průběhu 

močení. Vnímejte rozdíl mezi uvolněním a stáhnutím. 

 

2. Nácvik břišního dýchání  

Hluboké břišní dýchání zajišťuje silnou masáž srdce a vnitřních orgánů, která stimuluje a podporuje 

jejich činnosti. Správné hluboké dýchání do břicha posiluje břišní svalstvo. Dojde-li k ochabnutí těchto 

svalů, bránice a vnitřní orgány poklesnou a vyvíjejí výrazný tlak na pánevní dno. 

Lehněte si na záda, pokrčte kolena, položte si obě ruce pod pupík. Nosem se pomalu nadechněte a 

snažte se dýchat do svých rukou, při správném provedení se břicho vydouvá a roztahuje (pozor aby 

se vám břicho naopak nepropadalo!!) Položené ruce na břichu vám pomáhají stimulovat místo kam 

dýchat. Následně pomalu a dlouze vydechněte ústy až do úplného výdechu. Břicho klesá a propadá 

se. 

Dýchání provádějte volně a přirozeně, nezadržujte dech! 

 

3. Nácvik izolovaných stahů  

Cílem tohoto kroku je naučit se odděleně stahovat svaly konečníku a pochvy od svalů hýžďových či 

břišních, které se při cvičení mohou "nechtěně" také zapojovat. Ty ale s pánevním dnem nemají nic 

společného a jejich zapojování je nežádoucí. 

Pro nácvik izolace je vhodné zavedení dvou prstů do pochvy či konečníku, prsty od sebe mírně 

oddálíme a snažíme se stahovat svaly pánevního dna. Pokud tlak těchto svalů nutí prsty se 

přibližovat, máme jistotu, že cvičíme správně. Zkuste se při cvičení představit, že vtahujete pochvu a 

konečník do těla. 

 

4. Vlastní posilování  

V této fázi trénujeme udržení stahu po dobu jedné až sedmi sekund. Počet opakování doporučuje 

Kegel od 80 do 300 stahů za den, tzn., že cvičíme v průběhu celého dne (v dopravním prostředku, při 

sledování televize atd ...). 

 

Tyto čtyři fáze provádíme nejprve vleže a po jejich zvládnutí můžeme zkusit ztížené polohy - 

sed nebo stoj. 


