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ROK KDY NAŠE ASOCIACE OSLAVILA 
20. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU

Přes další omezení práce dul i v roce 2021 se nám dařilo zvyšovat počty
doprovodů u porodů, rozšiřovat členskou základnu a pokračovat v úspěšné
spolupráci se zdravotníky. V nádherném prostředí a krásné atmosféře jsme
oslavily 20. výročí vzniku České asociace dul. 

Rok 2021 přinesl jak vedení, tak členkám České asociace dul (ČAD) další nové
výzvy. V mnoha regionech byla v návaznosti na opatření spojená s epidemií Covid
omezena možnost přítomnosti dul na porodních sálech a oddělení šestinedělí.
V několika regionech byla situace velmi nepříznivá po mnoho měsíců. Přestože ze
strany Ministerstva zdravotnictví byly stanoveny jasné podmínky, za kterých mohou
být doprovázející osoby v porodnicích přítomny, docházelo k omezování naší
přítomnosti nad rámec těchto opatření. Na druhou stranu existují i pracoviště,
která duly vnímají jako člena týmu, a kde byly naše duly vítány po celý rok. 

2021

Přesto jsme v roce 2021 u porodů doprovodily 1 080 žen, což je nárůst o 37%
oproti roku 2020. Doprovodily jsme 1 080 žen u porodu, poskytly 2 969 konzultací
v těhotenství a 2 335 konzultací a poporodních návštěv v šestinedělí. Pomohly
jsme 7 060 ženám, s nimiž jsme pracovaly v těhotenství nebo šestinedělí, včetně
skupinových kurzů. Ženy a jejich rodiny jsme doprovázely v 62 porodnicích 
po celé ČR. 



pochopení práce duly zdravotníky 
vznik dobré spolupráce se zdravotníky 
znalost prostředí porodních sálů 
vstřícné prostředí při doprovodech klientek dul

Nadále pokračujeme v projektu Duly na Bulovce. Projekt vznikl v rámci
omezení při epidemii Covid 19 jako pilotní projekt v rámci nepříznivého
prostředí pro doprovody dul v Praze. 

Benefity projektu:

P R O J E K T  D U L Y  Č A D  N A  B U L O V C E

P O K R A Č U J E  I  V  R O C E  2 0 2 1

V roce 2021 se do projektu zapojilo dalších 8 dul a nyní na 
Bulovce pracuje 11 dul z naší asociace.



V rámci aktivit roku 2021 je třeba zmínit i velmi zdařilou oslavu 20. výročí vzniku
ČAD, která se konala v září v Brně v areálu zahrady Baziliky Nanebevzetí Panny
Marie. Při příležitosti 20. výročí svého vzniku jsme zavedly nové ocenění „Dula
friendly osobnost“.

„Stejně jako se udělují plakety „Baby friendly nemocnice“ či „Mother friendly
nemocnice“, rozhodly jsme se zavést novou tradici každoročního udílení ocenění
„Dula friendly osobnost“. Protože nebýt podpory ze strany vstřícných porodníků,
porodních asistentek či vedoucích jednotlivých klinik a jiných odborníků, byla by naše
cesta k současné pozici výrazně těžší. Vážíme si všech těchto podporujících osob a
chceme jim veřejně poděkovat a ocenit je.“ vysvětluje Staňková, PR manažerka ČAD. 

OSLAVILI JSME 20. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU



SLAVILY JSME I OBDAROVÁVALY

Při příležitosti našeho výročí jsme se rozhodly obdarovat napařovacími
stoličkami mnoho porodnic napříč ČR a tím i rodící ženy, které mohou u svých
porodů využít blahodárné účinky ženské napářky. Některé stoličky jsme
slavnostně předaly zástupcům porodnic živě přímo na oslavě našeho výročí v Brně.
Další postupně doputovaly do jednotlivých porodnic v průběhu dalších týdnů. Tam
teď pomáhají měnit a zpříjemňovat porodní prostředí.

 Mulačova nemocnice v Plzni 
 Fakultní nemocnice Bulovka
 Oblastní nemocnice Náchod
 Nemocnice Sokolov
 Nemocnice Kadaň
 Nemocnice Havířov
 Krnovská nemocnice
 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
 Nemocnice Milosrdných Bratří Brno

Fakultní nemocnice Brno 
 Slezská nemocnice v Opavě
 Nemocnice Vyškov
 Městská nemocnice Ostrava
 Fakultní nemocnice Ostrava
 Nemocnice v Chebu 
 Nemocnice ve Frýdku - Místku
 Masarykova nemocnice Rakovník 
 Nemocnice Český Krumlov

Díky těmto stoličkám na vaginální napářku mohou ženy využít naplno vůni a
přínos bylinné napářky, která pohladí nejen na těle, ale i na duši.

Ženská bylinná napářka je znovu objevený tradiční
postup, který přináší spoustu benefitů v
těhotenství, u porodu i v dalším životě ženy. 



Pozvání na oslavu 20. výročí přijalo několik desítek hostů z řad lékařů,
porodních asistentek a podporovatelů naší asociace a naší práce. 
Svým vystoupením nás přišli podpořit Roman Veverka se svým modrým
cimbalem, písničkářka Alena Střelečková a s pásmem pro děti herečka
Městského divadla Brno Ivana Odehnalová aneb Víla Fantigo.

Dařilo se nám i na poli vzdělávání. Uspořádaly jsme další běhy kurzů pro
porodní i poporodní duly. Pokračovaly jsme úspěšně i na poli návazného
vzdělávání, ze kterých bych ráda vyzdvihla kurz pro laktační poradkyně
Mamila, kdy v rámci kurzu získalo 20 dul osvědčení laktační poradkyně Mamila.

Naše řady se v rámci roku 2021 rozšířily o 31 nových členek a 24 dul
úspěšně složilo certifikační zkoušku. Ke konci roku 2021 ČAD sdružoval 142
porodních a 32 poporodních dul. 

Nadále vnímáme jako zásadní péči o naše členky, a proto jsme opět pravidelně
pořádaly supervizní a intervizní setkání. Tato setkání jsou pro naše členky
zdarma. V rámci regionů pak vznikly jednotlivé intervizní skupiny, které vždy
koordinuje zkušená dula. Pravidelně střídáme osobní a on-line setkání, abychom
umožnily kontakt i dulám z okrajovějších částí regionů. Supervize pak
organizujeme osobní v Praze, Brně a Ostravě. Ženy z ostatních regionů mohou
buď přicestovat nebo se účastnit on-line supervize.



VZDĚLÁVÁNÍ PRO DULY

Psychické potíže v mateřství, Úsměv mámy - on - line školení 3x
Pro duly prakticky - Oldřich Janda - on line seminář O podnikání
Masáž břicha podle slovanských a ruských tradic Romb Mokoš - Alisa

Kurz pro laktační poradkyně Mamila - 20 nových dul získalo osvědčení

Proměny pánevního dna v období těhotenství, porodu a po porodu -

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.

Kurz pro poporodní duly:
Kurz pro poporodní duly se skládá z prezenční části rozdělené do šesti víkendů, ze
samostudia a praktické části pod vedením zkušených konzultantek.

Rozšiřující vzdělávání:
V posledních letech odborné rozšiřující semináře otevíráme i dulám mimo naši
asociaci, porodním asistentkám a dalším zájemkyním. V roce 2021 jsme
zorganizovaly tyto semináře:

       Halfarová 2x (Praha, Ostrava)

       laktační poradkyně Mamila

       Petra Navanita Levá

Certifikace
Certifikace je nejvyšší možný stupeň formálního vzdělání pro duly v rámci České
asociace dul. V roce 2021 proběhly certifikace ve dvou vlnách, a to v červnu a říjnu.
Celkem certifikační zkoušku složilo dvacet čtyři žen, úspěšně tak splnily veškeré
podmínky a staly se certifikovanými dulami ČAD.



Kdo jsme a co děláme
Česká asociace dul (ČAD) je nejstarší a největší profesní organizací
zastřešující duly v České republice. Spoluvytváří prostředí vzájemného
respektu a spolupráce v systému péče o ženu a dítě. Ukotvuje profesi duly
v systému péče o matku a dítě. Stanovuje rámec výkonu práce duly a
dohlíží na jeho dodržování. Vzdělává, sdružuje a podporuje duly.

Dula provází ženu a její rodinu v těhotenství, během porodu, v
šestinedělí a v období kojení. Informuje ženu v souladu s péčí
založenou na důkazech a doporučeních WHO (World Health
Organization) a ICI (The International Childbirth Initiative) na základě
kterých může žena sama učinit svobodnou informovanou volbu. 

Poskytuje laskavou podporu, přistupuje k ženě s úctou a respektem k
jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým
životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Od počátku existence ČAD naše duly pomohly více
než 35 tisícům žen v období přivádění dětí na svět.



1080 doprovodů u porodu
2969 konzultací v těhotenství
2335 konzultací a poporodních návštěv v šestinedělí
7060 žen, s nimiž duly ČAD pracovaly v těhotenství nebo šestinedělí, včetně
skupinových kurzů
62 porodnic, ve kterých naše duly doprovázely u porodu

STATISTIKY
PRÁCE NAŠICH
DUL V ROCE 2021

PORODNÍ DULY

ČETNOST DOPROVODŮ

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

TYP PORODŮ

doprovázených porodů proběhlo plánovaným císařským řezem (tj. 2,3 % všech

1044 doprovázených porodů bylo zahájeno a vedeno vaginálně
948 doprovázených porodů bylo dokončeno vaginálně (tj. 90,8 % z porodů

97 ukončeno císařským řezem v průběhu vaginálního porodu (tj. 9,2 % z porodů

       doprovázených porodů)

      zahájených vaginálně)

      zahájených vaginálně)

DOPROVODY U PORODŮ PO PŘEDCHOZÍM PORODU CÍSAŘSKÝM ŘEZEM (VBAC)

121 doprovázených porodů po předchozím císařském řezu bylo zahájeno vaginálně
103 těchto porodů bylo úspěšně dokončeno vaginálně (tzv. VBAC – Vaginal Birth
After Ceserean), tj. úspěšnost VBAC v doprovodu duly ČAD byla 85,1 %.



19 vaginálně vedených porodů po předchozích dvou operačních porodech
1 vaginálně vedený porod po předchozích třech operačních porodech

DOPROVODY U PORODU PO PŘEDCHOZÍCH 
2 A VÍCE PORODECH CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

DOPROVODY U PORODU KONCEM PÁNEVNÍM
8 vaginálně vedených porodů koncem pánevním

DOPROVODY U VAGINÁLNÍHO PORODU DVOJČAT
4 vaginálně vedených porodů dvojčat

DOPROVOD NEVIDOMÉHO PÁRU
1 vaginální porod

DOPROVODY MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ZA
PŘÍTOMNOSTI PORODNÍ ASISTENTKY
128 porodů

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



SLUŽBA KOLIK DUL
POSKYTLO

     Psychická podpora v šestinedělí 27

     Poradenství v péči o miminko 22

     Laktační poradenství 22

     Pomoc v domácnosti v šestinedělí 16

     Individuální příprava na šestinedělí a mateřství 16

     Vázání do šátku 15

     Individuální příprava na kojení 12

     Masáže, práce s jizvou 12

     Spánkové poradenství miminek 10

     Bezplenková metoda - poradenství 10

     Látkové pleny - poradenství 6

     Poporodní rituál, uzavření šestinedělí 6

     Skupinová příprava na šestinedělí a mateřství 2

Celkem péči poskytovalo 23 poporodních dul.
Služby, které poporodní duly poskytovaly:

STATISTIKY V PRÁCI POPORODNÍCH DUL



Celkové náklady činily                                  1 788 825,78 Kč
Celkové výnosy činily                                   1 694 096,22 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním           -94 729,16 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění                  -94 729,16 Kč

FINANČNÍ VÝSLEDKY

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

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



Byl založen Instagramový profil ČAD. K dnešnímu 

Od 18.2.spuštěna online poradna s dulami

Online čaje s dulou napříč republikou
Vydání tiskové zprávy s žádostí umožnění
doprovodu u porodu, Česká ženská lobby a Hnutí za
aktivní mateřství
Online setkání se zástupci FNO doc. MUDr.
Ondřejem Šimetkou, Ph.D., MBA a fyzioterapeutkou
Mgr. Marikou Bajerovou

Měsíc povědomí o SC, při příležitosti kterého jsme
vytvořili několik informačních a edukativních příspěvků
v rámci našich sociálních sítí
Otevřený dopis členům Výboru pro zdravotnictví,
spolu s Liga lidských práv,Unie porodních asistentek,
Porodní dům U čápa, o. p. s., Hnutí za aktivní
mateřství, Česká komora porodních asistentek, z. s.,
Česká komora porodních asistentek, z. s., Juno
Moneta, z. s.

     LEDEN 

       dni ho sleduje 1081 followerů a příspěvků.

     ÚNOR 

     BŘEZEN

     DUBEN 

AKTIVITY ČAD 
V 2021 PŘEHLEDNĚ



Připojení k světovému týdnu respektu k porodu, akce napříč ČR
Podpis pod iniciativu Chceme změnu poporodní péče
18.5.2021  účinkování v pořadu SAMA DOMA s poporodní dulou Petrou
Slesarovou a dulou Majkou Staňkovou

Certifikace v různých regionech

20. let výročí ČAD V Brně, Doula friendly osobnost - 3 ocenění
Nejsem školačka - otevřený dopis
Těhu day v Ostravě - osobní účast Jana Čurdová a Lucie Haroková
Den otevřených dveří Ostrava Městská nemocnice Fifejdy, účast Jana
Čurdová, Markéta Taufer Wernerová, Simona Kostelanská, Hanka Kalová
a Lucie Haroková

Pořad Dělníci života - reportáž o kojení s dulou Ivanou Weissovou
Setkání s dulami v nemocnici ve Frýdku-Místku, účast Jana Čurdová,
Markéta Taufer Wernerová, Lucie Haroková, Simona Kostelanská, Hanka
Kalová a Markéta Kukuczková
Nosící festival v Plzni, účast Míla Kastner Martínková, Veronika Krejčová
a Jana Mrkvičková

Certifikace v Praze a Brně

Valná Hromada - online s rekordní účastí 65 členek

     KVĚTEN

     ČERVEN

     ZÁŘÍ

     ŘÍJEN

     LISTOPAD

Show Inkognito Televize Prima s Majkou Staňkovou

     PROSINEC



ČLENSTVÍ ČAD V ORGANIZACÍCH

I v roce 2021 nadále pokračujeme v podpoře
znevýhodněných žen z Fondu pro ohrožené ženy.

Česká ženská lobby (ČŽL) Česká asociace dul prostřednictvím svých dvou
zástupkyní - Vlasty Jiráskové a Ivany Weissové - aktivně pracuje v porodnické
skupině ČŽL. 
European Doula Network (EDN) Česka asociace dul je aktivním členem
Evropské sítě dul. 
ENCA (European Network of Childbirth Associations) ČAD udržuje kontakt
s Evropskou sítí asociací zabývajícími se porodní péčí.

PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ČR 

Hnutí za aktivní mateřství 
Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství
UNIPA – Unie porodních asistentek 
Porodní dům U Čápa 
Česká komora porodních asistentek 
Česká ženská lobby

Zprávu vypracovala Míla Kastner Martínková, statistiky zpracovala Monika Kašparová 

FOND PRO OHROŽENÉ ŽENY


