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OMEZENÍ MOŽNOSTI DOPROVODŮ
U PORODU OVLIVNILO ČINNOST
VĚTŠINY ČLENEK

Rok 2020 byl pro členky České
asociace dul (ČAD) zatím asi tím
nejobtížnějším. Již v jarních měsících
došlo kvůli celosvětové epidemii
onemocnění Covid 19 k zákazu
možnosti doprovodů k porodům. Toto
omezení bylo zrušeno v době letních
měsíců, ale od října až do konce roku
opět vešlo v platnost omezení, které
umožňuje doprovod u porodu otcům
a osobám ze společné domácnosti
rodičky. Hlavní činnost dul, tak byla
zásadně omezena a množství žen,
které nám bylo umožněno doprovodit
je o 30% nižší než v předchozích
letech. Dle statistik jsme z důvodu
omezení činnosti nemohly doprovodit
dalších minimálně 477 žen.

I přes výše uvedené překážky
můžeme ale uvést, že se úspěšně
rozšiřuje členská základna asociace.
Roste jak počet dul porodních, tak
dul poporodních. Aktuálně má ČAD
156 členek.

Doprovodily jsme 790 žen u porodu,
poskytly 2 208 konzultací v
těhotenství a 2 084 konzultací a
poporodních návštěv v šestinedělí.
Pomohly jsme 4 828 ženám, s nimiž
jsme pracovaly v těhotenství nebo
šestinedělí, včetně skupinových
kurzů. Ženy a jejich rodiny jsme
doprovázely v 54 porodnicích po
celé ČR.



Doprovodily jsme 790 žen u porodu,
poskytly 2 208 konzultací v těhotenství
a 2 084 konzultací a poporodních
návštěv v šestinedělí. Pomohly jsme 4
828 ženám, s nimiž jsme pracovaly v
těhotenství nebo šestinedělí, včetně
skupinových kurzů. Ženy a jejich rodiny
jsme doprovázely v 54 porodnicích po
celé ČR.

Dařilo se nám i na poli vzdělávání, kdy
jsme uspořádaly kurz pro duly K19 a
kurz pro poporodní poduly POD3. 
Dále jsme uspořádaly mnohé návazné
vzdělávací semináře, ze kterých bych
ráda vyzdvihla Optimal Maternal
Positioning singapurské duly Ginny
Phang.

Nesmíme zapomenout ani na činnost
věnující se sebepéči dul. Péče o naše
členky vnímáme jako naprosto
klíčové, a proto jsme i díky štědrému
daru, který ČAD obdržela od jedné z
klientek, mohly v roce 2020
nabídnout supervizní setkání členkám
zdarma.

Tradiční festival během Světového
týdne dul byl přesunut do on-line
prostředí. Přesto se duly ČAD
dokázaly na festivalu aktivně
podílet, ať už přednáškami nebo
účastí v poradně pro ženy.

Česká asociace dul a její členky se s
náročným rokem 2020 vypořádaly s
trpělivostí a obětavostí. V rámci své
činnosti jsme pomáhaly s distribucí
ochranných pomůcek a aktivně jsme
podporovaly zdravotnický personál
na porodních odděleních všude,
kde nám to bylo umožněno.

Česká asociace dul působí jako
dobře zavedená profesní organizace
dul s tradicí a přesvědčivými
výsledky.

Od počátku existence ČAD naše
duly pomohly více než 28 tisícům
žen v období přivádění dětí na
svět a doprovodily ženy a jejich
rodiny u více než 7 040 porodů.



Kdo jsme a co děláme
Česká asociace dul je nejstarší a největší profesní organizací dul v České
republice a jednou z nejstarších v Evropě. Od roku 2001 ČAD sdružuje duly
– ženy, které poskytují informační, psychickou a praktickou podporu ženám a
rodinám během těhotenství, porodu a v poporodním období.

Od počátku existence asociace zajišťujeme vzdělávání pro duly a vytváříme
pravidla a etický kodex pro dobré fungování této pomáhající nezdravotnické
profese v ČR. Dulám a poporodním dulám poskytujeme odborné zázemí a
podporujeme jejich další vzdělávání. Základní kurzy ČAD účastnicím nabízejí
odborné znalosti a pomáhají jim rozvinout dovednosti i osobnostní vlastnosti
vhodné pro práci duly. Od roku 2016 organizujeme i kurzy pro poporodní duly.

Naším posláním je poskytovat láskyplnou podporu ženám a jejich
rodinám během těhotenství, porodu a počátků mateřství. Činíme tak s
úctou a respektem k jejich potřebám, mateřským kompetencím a
právům. Přejeme si, aby tímto důležitým životním obdobím ženy prošly
posíleny a s pocitem, že jej dobře zvládly. Podílíme se na vytváření
podmínek pro normální, bezpečný porod a poskytování optimální péče.

Naším cílem jsou ženy a rodiny, pro které je těhotenství, porod a
rodičovství posilujícím časem, doprovázeným respektem, úctou a
pochopením ze strany společnosti.



Naším dlouhodobým posláním je přispívat ke zlepšení podmínek, 
za jakých ženy v ČR rodí a děti přicházejí na svět, a rozšiřovat
povědomí veřejnosti o zdravém rození a rodičovství. V tomto
duchu doprovázíme ženy a jejich rodiny v perinatálním období a také
šíříme informace o těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení, které
vycházejí z vědeckých důkazů a jsou podporovány například Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) nebo Mezinárodní organizací za
porodní péči o matku a dítě jakožto společnou jednotku (IMBCO).
Poskytujeme a podporujeme péči založenou na důkazech (Evidence
Based Care, EBC).

P Ř I S P Í V Á M E  K E  Z L E P Š E N Í  P O D M Í N E K

Z A  J A K Ý C H  Ž E N Y  V  Č R  R O D Í . . .



podporujeme činnost dul a poporodních
dul a vytváříme dobré podmínky pro
jejich práci

dlouhodobě budujeme profesi duly v ČR

informujeme o poslání a činnosti dul a
poporodních dul

zajišťujeme kvalitní vzdělávání a zázemí
pro duly a poporodní duly tak, aby duly
byly dostupné pro ženy po celé ČR

zprostředkováváme odborné informace o
normálním porodu a optimální péči
založené na důkazech

podporujeme vytváření dobrých
podmínek pro ženy během těhotenství,
porodu a šestinedělí

spolupracujeme s dalšími profesními
organizacemi i zájmovými spolky v oboru,
aktivně se podílíme na práci porodnické
skupiny České ženské lobby

přinášíme pozitivní zkušenosti ze
zahraničí a představujeme příklady dobré
praxe v ČR

Jak pracuje
Česká asociace dul:

M Ě N Í M E  P O R O D N I C T V Í  K  L E P Š Í M U



VZDĚLÁVÁNÍ PRO DULY

ZÁKLADNÍ KURZ PRO DULY: 
Od roku 2002 pravidelně pořádáme roční vzdělávací kurz pro duly. Kurz sestává z
prezenční části rozdělené do osmi víkendů, ze samostudia a praktické části pod
vedením zkušených konzultantek. V průběhu kurzu jsou účastnice seznamovány s
informacemi o těhotenství, porodu, šestinedělí a kojení, s kompetencemi vlastní
práce duly a jsou podporovány v sebepéči. Součástí základního kurzu je účast na
dvou supervizích.

KURZ PRO POPORODNÍ DULY:
Uspořádaly jsme již třetí běh kurzu pro poporodní duly. Kurz pro poporodní duly je
kratší než kurz základní, skládá se z prezenční části rozdělené do šesti víkendů, ze
samostudia a praktické části pod vedením zkušených konzultantek. Součástí
tohoto kurzu jsou rovněž dvě supervize.

Rozšiřující vzdělávání
V posledních letech odborné rozšiřující semináře otevíráme i dulám mimo
naši asociaci, porodním asistentkám a dalším zájemkyním. V roce 2020 jsme
zorganizovaly tyto semináře:

• Ginny Phang, Optimal maternal positionning 16. ledna, Praha
• Anna Kieslingová, Léčení jizev, 6. února, Praha
• Jana Urbanová, Aromaterapie od těhotenství po šestinedělí, 6. března, Ostrava
• Sdílení zkušeností se Spinning Babies, 26. června, Praha

Certifikace
Certifikace je nejvyšší možný stupeň formálního vzdělání pro duly v rámci České
asociace dul. V roce 2020 pět žen úspěšně splnilo podmínky a stalo se
certifikovanými dulami ČAD.



69 porodních dul doprovázelo k porodům (alespoň u jednoho porodu)
77 doprovodů je maximální počet doprovázených porodů u jedné duly

12 doprovázených porodů proběhlo plánovaným císařským řezem 

778 doprovázených porodů bylo zahájeno a vedeno vaginálně
718 doprovázených porodů bylo dokončeno vaginálně 

60 ukončeno císařským řezem v průběhu vaginálního porodu 

       (tj. 2,3 % všech doprovázených porodů)

       (tj. 92,3 % z porodů zahájených vaginálně)

      (tj. 7,7 % z porodů zahájených vaginálně)

STATISTIKY PRÁCE NAŠICH DUL V ROCE 2020
790 doprovodů u porodu
2208 konzultací v těhotenství
2084 konzultací a poporodních návštěv v šestinedělí
4828 žen, s nimiž duly ČAD pracovaly v těhotenství 

54 porodnic, ve kterých naše duly doprovázely u porodu
       nebo šestinedělí, včetně skupinových kurzů

ČETNOST DOPROVODŮ

TYP PORODŮ

DOPROVODY U PORODŮ PO PŘEDCHOZÍM PORODU CÍSAŘSKÝM ŘEZEM (VBAC)

115 doprovázených porodů po předchozím císařském řezu bylo zahájeno vaginálně
104 těchto porodů bylo úspěšně dokončeno vaginálně (tzv. VBAC – Vaginal Birth
After Ceserean), tj. úspěšnost VBAC v doprovodu duly ČAD byla 90,4 %.

DOPROVODY U PORODU PO 2 A VÍCE PORODECH CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

14 vaginálně vedených porodů po předchozích dvou porodech císařským řezem, 

1 vaginálně vedený porod po předchozích třech porodech císařským řezem. 
       z toho 13 bylo dokončeno vaginálně , 1 byl ukončen císařským řezem.

       Tento porod byl úspěšně dokončen vaginálně.



9 bylo dokončeno vaginálně
2 byly ukončeny císařským řezem

11 vaginálně vedených porodů koncem pánevním, z toho

DOPROVODY U PORODU KONCEM PÁNEVNÍM

DOPROVODY U VAGINÁLNÍHO PORODU DVOJČAT

4 vaginálně vedených porodů dvojčat Všechny byly dokončeny vaginálně

V letech 2001 až 2020 naše duly pomohly více než 28 tisícům žen v období
přivádění dětí na svět a doprovodily ženy a jejich rodiny u více než 7 040 porodů.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Hlavní zdrojem příjmů ČAD činí zisk z kurzů pro duly, členské příspěvky a
organizace návazného vzdělávání.

Celkové náklady činily:                                763.364 Kč
Celkové výnosy činily:                                 895.005 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním:    131.640 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:           131.640 Kč

FOND PRO OHROŽENÉ ŽENY

V roce 2020 vznikl Fond pro ohrožené ženy, ze kterého je
možné čerpat příspěvky na doprovod znevýhodněných
rodin. Do Fondu pro ohrožené ženy bylo poskytnuto
50.000 Kč.


