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ÚVOD 
 

   Inspiraci k tématu pro svou bakalářskou práci jsem získala v době, kdy jsem působila 

jako instruktorka na cvičení pro těhotné. Mezi časté dotazy ţen patřila otázka týkající se 

nechtěného úniku  moči při situacích jako je zakašlání, kýchnutí nebo při popoběhnutí. 

Motivovalo mě to ke zpracování informací týkajících se močové inkontinence v 

těhotenství a po porodu.  

                                                              

   Inkontinence nebo-li nechtěný únik moči je velmi rozšířený problém, který však mezi 

veřejností bývá často podceňovaný. Náchylní jsou lidé s dispozicí k ochablosti vaziva, a 

to zejména ţeny, které mají za sebou více porodů vaginální cestou nebo ţeny 

v pokročilém věku, které trpí nedostatkem hormonů. Především těhotenství a porod 

kladou na ţenu jak hormonální, tak i fyzickou zátěţ, a to hlavně na oblast pánevního 

dna.  

   Z pohledu fyzioterapie má oblast pánevního dna klíčové místo v lidském těle. Tato 

svalová skupina má vliv na správné drţení těla, je součástí hlubokého stabilizačního 

systému a tvoří spodinu pánve, kde plní podpůrnou funkci. U ţen podpírají pohlavní a 

močové ústrojí malé pánve, pomáhají uzavírat svěrače kolem močové trubice a 

konečníku. Při jejich oslabení dochází k posunu umístění orgánů v malé pánvi, coţ 

můţe vést k narušení jejich funkce. K velkému zatíţení této oblasti dochází 

v těhotenství a během porodu můţe dojít k poškození svalů pánevního dna. Následně 

mohou vznikat problémy v podobě močové inkontinence. V literatuře se udává, ţe se 

většinou jedná o inkontinenci stresovou, která souvisí se špatnou funkcí svalů 

pánevního dna. 

 

   Funkční svaly v malé pánvi jsou důleţité pro správné uloţení a funkci vnitřních 

orgánů, především střev a pohlavního ústrojí nejen pro schopnost sexuálního ţivota, ale 

i pro psychiku a sebevědomí ţeny. Pokud tyto svaly neplní svou podpůrnou úlohu a 

svěrače nemají nezbytnou sílu při náhlém zvýšení abdominálního tlaku, číní jedince 

nejistými v denních činnostech.  
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   Ve své bakalářské práci chci poukázat na důleţitý význam uvědomění si rozloţení 

svalů pánevního dna a jejich funkci, dále na hlavní úlohu fyzioterapie v konzervativní 

léčbě zejména při stresové inkontinenci. Záměrem je také uvést příklady 

fyzioterapeutických metodik, které svým konceptem ovlivňují hluboký stabilizační 

systém páteře, jehoţ nedílnou součástí je pánevní dno, a dále ukázat, jak lze tyto 

přístupy bez obav pouţít i u gravidních ţen. Také chci upozornit na důleţitost cvičení 

v těhotenství a po porodu jako prevenci gynekologických a urologických poruch. Jeho 

význam se v současné době stále nedoceňuje. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Anatomické aspekty 
 

1.1 Pánevní dno 

 

   Je povaţováno za centrální místo osového orgánu, má velký vliv na jeho funkci jako 

celku a významně ovlivňuje stabilitu těla. Pánevní dno je funkční stabilizační jednotka 

společně s m. transversus abdominis a bránicí tvoří nedílnou součást hlubokého 

stabilizačního systému. S břišními svaly tvoří stěnu dutiny břišní, která pomocí břišního 

lisu poskytuje oporu bederní páteři, a tím plní statickou funkci. Také tvoří spodní stěnu 

břišní dutiny a při dýchání se stává antagonistou bránice. Svaly pánevního dna se podílí 

na břišním lisu a svým napětím udrţuje potřebný odpor při kašli, porodu a vylučování. 

Funkce pánevního dna spočívá v tom, ţe je podpůrným děloţním aparátem, v průběhu 

porodu se stává součástí měkkých porodních cest. (Marek, J., 2000; Lewit, K., 2003; 

Suchomel, T., 2004).  

 

 Svaly pánevního dna 

   Pánevní dno je tvořené příčně pruhovanými svaly a fasciemi, má miskovitý tvar.       

Tvoří ho dvě části. 

 

Diaphragma pelvis 

   Má tvar nálevky, která začíná na stěnách malé pánve a sbíhá se kaudálně k průchodu 

konečníku, před kterým je průchod trubice močové a za ní je pochva. Skládá se 

z musculus levator ani vpředu a po stranách m coccygeus, dále m.sphincter ani 

externus. 

M. levator ani se skládá z přední části m. puboccocygeus, pars pubica začíná od os 

pubis. Od kosti kyčelní začíná m. iliococygeus, pars iliaca. Hiatus urogenitalis je 

štěrbina, kterou prostupují vývodné cesty močové a pohlavní, nachází se mezi pars 

pubica pravé a levé strany. Snopce této části mají významnou uzávěrovou funkci (m. 

pubovaginalis, m. puborectalis). Pars iliaca začíná od vazivového pruhu ve fascii m. 

obturatorius internus a upíná se na lig. anococcygeum a okraj kostrče. M. coccygeus se 

nachází na vnitřní ploše lig. sacrospinale (Naňka, O., 2007; Kolektiv autorů; 1996). 
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   M. levator ani tvoří funkční dno východu pánevního, pomáhá udrţovat ve správné 

poloze pánevní orgány, pomáhá uzavření i vyprazdňování konečníku a také má vliv na 

drţení pánve. Inervačním zdrojem jsou přímé větve z plexus sacralis S3 – S4 (Naňka, O., 

2007). 

 

Diaphragma urogenitale 

   Je trojúhelníkového tvaru, rozepjatá mezi rameny kostí stydkých, od symfýzy aţ 

k okrajům tubera ischiadica. Ze spodu nasedá na diaphragma pelvis. V oblasti hiatus 

urogenitalis se podsouvá pod diaphragma pelvis, má tak důleţitou podpůrnou funkci pro 

orgány přední poloviny pánve. Ventrální okraj diaphragmy je vazivový a zadní okraj je 

podkladem hráze. Prochází jim uretra, vagina  a mezi svalovými snopci je zanořena 

glandula vestibularis major. U ţeny je tvořena m. transversus perinei superficialis, m. 

sphincter urethrae externus, m. compressor urethrae, m. sphincter uretrovaginalis, m. 

ischiocavernosus, m. bulbospongiosus.  

Komplex svalů je inervován větvemi n. pudendus S3 – S4 (Naňka, O., 2007; Kolektiv 

autorů; 1996). 

M. sphincter urethrae externus obklopuje urethru v místě, kde prostupuje skrze diaph. 

Urogenitale, má výrazný podíl na uzávěru močové trubice. Sval je inervován 

vegetativní pletení z neuronů Onufova jádra v S2 – S4 (Naňka, O., 2007). 

      

 

Svaly pánevního dna: m. levator ani: 1 - musculus pubococcygeus, 2 - symphysis 

pubica, 3 - musculus puborectalis, 4 - anus, 5 - musculus sphincter ani externus,  

6 - ligamentum anococcygeum. Obr. (Kolektiv autorů, 1996, s. 37) 



 5 

1.2 Anatomie dolních cest močových 

 

Vesica urinaria (močový měchýř) 

   Močový měchýř je dutý roztaţitelný orgán, který plní dvojí funkci. Shromaţďuje moč 

při nízkém napětí své stěny a naopak za mikce se kontrahuje a moč aktivně vypuzuje. 

Stěnu tvoří sliznice s přechodným typem epitelu, svalovina a adventicie. Kraniální část 

je kryta viscerálním peritoneem. Svalová vlákna - musculus detrusor vesicae. Kapacita 

močového měchýře činí 500-700 ml. Při objemu 300-400 ml začíná pocit nutkání na 

močení. Uzávěr močového měchýře zabezpečují dva svěrače, vnitřní tvořený hladkou 

svalovinou, vůlí neovladatelný a zevní tvořený příčně pruhovanou svalovinou, vůlí 

ovladatelný (Halaška, M., 2004; Zikmund, J., 2001). 

 

Detruzor (musculus detrusor vesicae urinariae) 

   Svalovina močového měchýře je tvořena různě orientovanými snopci buněk hladkých 

svalů, které jsou vzájemně propletené. Zevní vrstva těchto svalů je uspořádána 

longitudinálně. Zezadu se upínají k uretrovezikální junkci, po stranách uretry přecházejí 

dopředu a tvoří detruzorovou smyčku a přecházejí do zadní stěny proximální uretry. 

Podílejí se pravděpodobně na funkci a morfologii uretrovezikální junkce při mikci a 

zároveň zabraňují refluxu moči při kontrakci močového měchýře, neboť kraniálně 

vyzařují i do svaloviny ureterů. Svalová vlákna střední vrstvy jsou orientována šikmo a 

cirkulárně.Vnitřní vrstva je longitudiální a její kaudální část utváří smyčku, jeţ je 

postavena v opozici ke smyčce zevní vrstvy. 

Svalovina je inervována parasympatickým systémem a to cestou nervi splachnici, 

jejichţ centrální synapse jsou uloţeny v míšních segmentech S2 – S4 (Halaška, M., 

2004; Zikmund, J., 2001). 

 

Uretra (močová trubice) 

   Uretra je 30-50mm dlouhý, 6mm široký dutý trubicový orgán. Vnitřní ústí začíná v 

úrovni středu symfýzy a ve stoje běţí dopředu dolů. Vleţe je její průběh 

horizontální. Pánevním dnem prostupuje v hiatus urogenitalis. V celé délce je uretra 

v kontaktu s pochvou a podmiňuje na její přední stěně podélný val, crista urethralis 

vaginae. Mezi oběma orgány je vytvořeno septum uretrovaginale. Uretra je fixována 

zejména k pochvě a prostupuje skrz diaphragma urogenitale, kde je obklopena příčně 

pruhovaným svěračem (Halaška, M., 2004; Zikmund, J., 2001). 
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1.3 Těhotenství 

 

   Těhotenství je velmi intenzivním obdobím ţeny. Fyziologicky trvá 280 dnů, počítáno 

od prvního dne poslední menstruace. Rozmezí 38.-40. týdnů gravidity se dělí na tři 

období: Ι. trimestr (1.-12. týden), ΙΙ. trimestr (13.-28. týden), ΙΙΙ. trimestr (29.-40. 

týden). V těle nastávající matky dochází vlivem hormonů k četným změnám, které 

vedou k vytvoření podmínek pro vývoj plodu a jeho porození. Tyto změny mohou 

zároveň vyvolat obtíţe, které pro těhotnou ţenu znamenají určitý dyskomfort. Nastávají 

změny v systému endokrinologickém, reprodukčním, pohybovém, gastrointestinálním, 

kardiovaskulárním, respiračním, krevním, neurovegetativním, vylučovacím, 

metabolismu a kůţi. Podněty z hypotalamu a fetoplacentární jednotky v Ι.trimestru se 

zvyšuje produkce choriongonadotropinu, estrogenu, progesteronu a relaxinu. Zejména 

relaxin a progesteron sniţují motilitu myometria, hladké svaloviny GIT a zvyšují 

elasticitu měkkých tkání pohybového aparátu (Kolář, P.,  et all, 2009). 

 

1.3.1 Pohybový systém v těhotenství 

 

   Výše zmíněné hormony způsobují elasticitu měkkých tkání celého těla, zejména 

pánevních vazů a svalů pánevního dna, potřebnou k vývoji plodu a jeho porodu. 

Rozvolnění můţe mít i negativní důsledek na pohybový systém. Vznikají funkční aţ 

strukturální poruchy pohybového aparátu s moţností trvalého poškození. Jednou z nich 

je častý vznik hypermobility, oslabení podpůrných mechanizmů osového orgánu 

například páteře, sakroiliakálního kloubu a noţní klenby. Další je oslabení břišních 

svalů, rychle se zvětšujícím obsahem břišní dutiny a vlivem hormonů se sniţuje funkce 

břišního lisu. Následkem je zhoršení stability páteře, změna drţení těla s následnými 

bolestmi v oblasti lumbální a LS páteře, zpomalení střevní peristaltiky. U mnoha ţen 

vzniká diastáza v linea alba, rozestup m. rectus abdominis (Kolář, P. et all,  2009). 

 

   Celková hmotnost v těhotenství se skládá z váhy dítěte, placenty, zvýšeného mnoţství 

krve a tekutin včetně plodové vody dále zvětšené hmotnosti dělohy, prsou a zásob tuku. 

V průměru by ţeny měly přibrat 8-12kg, avšak přírůstek hmotnosti je individuální. 

(Pilátová, A., 2009). 
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   Výrazné zvýšení tělesné hmotnosti těhotné a změna jejího těţiště na přední části 

chodidla můţe mít vliv na pokles noţní klenby a prohloubení lumbální lordózy, také se 

kompenzačně zvýší hrudní kyfóza s krční lordózou. Na těchto změnách páteře se 

samozřejmě zúčastňují také paravertebrální svaly, které zvýšenou činností vyrovnávají 

všechny změny, přičemţ se zvyšuje jejich tonus především v bederní a hrudní oblasti. 

Nadměrným uvolněním spojů a vazů můţe dojít aţ k symfyzeolýza, rozestup spony 

stydké. Projevuje se kolíbavou chůzí a bolestí v oblasti symfysy při abdukci v kyčelním 

kloubu nebo přenášením váhy na jednu dolní končetinu, při chůzi do schodů. Pro 

prevenci můţe slouţit pomůcka těhotenský pás. V těchto případech bývá dle nálezu 

indikován císařský řez pro moţnost ruptury symfysy. Zvětšování prsních ţláz způsobuje 

přetěţování hrudní páteře, zkracování prsních svalů, coţ zvyšuje bolestivost a sniţuje 

dynamiku hrudního koše (Kolář, P. et all, 2009). 

 

   Objem dělohy tlačí na ţilní výstupy z dolních končetin, je zhoršen ţilní návrat k srdci, 

krev v ţilách stagnuje a dochází ke vzniku varixů. V poloze vleţe na zádech od 

16.týdne gravidity, můţe děloha stlačit venu cavu inferior, dojde k poklesu krevního 

tlaku s nauzeou, bradykardii, tento stav se nazývá syndrom venae cavae. Děloha také 

vytlačuje bránici vzhůru a způsobuje fyziologicky šikmé uloţení srdce a těhotenskou 

dušnost. Vitální kapacita plic se zmenšuje. Dechový minutový objem se do konce 

těhotenství zvýší asi o 40 aţ 60 %, zvýšením dechové frekvence asi o 10 dechů / min. 

Na konci těhotenství je klidová tepová frekvence vyšší o 15 tepů za minutu.  

   Plod má v průměru 120-150 tepů / min., při fyzické námaze se zvyšuje TF matky i 

plodu. Intenzita zátěţe matky by se proto měla pohybovat v aerobní zóně dle 

trénovanosti, TF do 140 tepů / min. Zvýšení TF plodu nad 180-200 tepů / min. můţe 

způsobit hypoxii plodu (Kolář, P. et all, 2009). 
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1.3.2 Vliv těhotenství na pánevní dno 

 

   Nastává růst dělohy z 50-60g před těhotenstvím nabude aţ na 900-1000g koncem 

těhotenství, objem její dutiny se zvýší ze 2-3ml aţ na 4500-5000ml. Změní se 

architektonika svalových vláken ve stěně děloţní, která probíhají spirálovitě v několika 

vrstvách. Zmnoţí se cévní zásobení, zvýší se objem extracelulární tekutiny 

v mezibuněčných prostorách.  

   Močový měchýř je rostoucí dělohou vysouván vzhůru nad sponu stydkou a je 

mechanicky dráţděn. Vlivem progesteronu je peristaltika a tonus hladkých svalových 

vláken ve stěně močovodů, močového měchýře a trubice niţší. Stále kulminující 

hormon relaxin způsobuje remodelaci pojiva cervixu a pánevního dna. Prosáknutí a 

fyziologická separace pánevních vazů a symfýzy ulehčuje sestup a porod hlavičky 

plodu. Hmotnostní přírůstek v těhotenství je příčinou změn statiky v oblasti pánevního 

pletence a dochází k prohloubení bederní lordózy.  

   Na základě těchto změn je zřejmé, ţe těhotenství můţe způsobovat velké přetíţení a 

moţné poškození pánevního dna (Halaška, M., 2004; Drobilová, B., 2010, roč. 20, č. 4). 
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1.4 Porod 

 

   Porod obvykle začíná nástupem pravidelné děloţní činnosti, která má za následek 

zkracování děloţního hrdla a dilataci porodní branky. Intervaly mezi děloţními 

kontrakcemi se postupně zkracují, přibývá délka a intenzita jejich trvání. Průběh porodu 

dělíme do několika porodních dob.  

 

První doba porodní (fáze otevírací) 

   Začíná zahájením pravidelné děloţní činnosti s vlivem na otevírání porodních cest a 

končí rozvinutím porodnické branky. Průměrně trvá 8-12 hodin u prvorodiček, u více 

rodiček 4-8 hodin (Kolář, P. et all, 2009). 

 

Druhá doba porodní (fáze vypuzovací) 

   Začíná úplným rozvinutím branky a končí porodem plodu. Děloţní stahy se 

prodluţují, zesilují a jsou častější. Hlavička sestouplá na pánevní dno reflektoricky 

dráţdí ke tlačení za pouţití břišního lisu. Můţe trvat 1-1,5 hodiny, u vícerodiček 20-

30min (Kolář, P. et all, 2009). 

 

Třetí doba porodní (porod placenty) 

   Je to doba častých komplikací, třebaţe trvá jen 15-30 minut. Při odlučování placenty 

dochází ke krvácení, fyziologická krevní ztráta bývá 100-350ml. Následuje vypuzení 

placenty a zástava krvácení. 

Po porodu dítěte se děloha retrahuje, někdy aţ bolestivými stahy. Přizpůsobuje se 

zmenšenému obsahu, sahá k pupku (Kolář, P. et all, 2009). 

 

Šestinedělí 

   Je období šesti týdnů po porodu, kdy se těhotenské anatomické a funkční změny 

organismu postupně vracejí do původní podoby. Dochází k involuci dělohy, sniţuje se 

prokrvení zevních rodidel, mizí prosáknutí a pigmentace kůţe, případné varixy se 

zmenšují. Mléčná ţláza zbytní a zahájí svou činnost. V oblasti hybného systému se 

mění biomechanické vlastnosti (Kolář, P. et all, 2009). 
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Epiziotomie 

   Nástřih hráze je porodnická operační intervence, která můţe zvětšit průměr poševního 

východu o dvojnásobek délky incize, čímţ se zmenší velikost sil potřebných porodu. 

Tím se redukuje tlak na svaly a faciální tkáň (Halaška, M., 2004). 

 

1.4.1 Vliv porodu na pánevní orgány 

 

   Tlak naléhající hlavičky plodu během průchodu porodními cestami komprimuje svaly 

a vazivové struktury pánevního dna. V první porodní době slouţí blány a naléhající část 

jako dilatátor a zejména po odtoku plodové vody způsobuje tlak výrazné změny. 

Nejvýraznější spočívá v elongaci vláken levátoru a ve ztenčení centrální části peritonea, 

které se mění z klínovité masy silné 5cm na tenkou membranózní strukturu tenčí neţ 

1cm. Kdyţ je perineum maximálně dilatováno, rozevírá se anus a tvoří se otvor o 

průměru 2-3cm, kterým je vidět přední stranu rekta. Svaly se dilatují do stavu 

elastického limitu jejich fasciálního povrchu, pak je jejich další napínání zastaveno. 

Stejně tak perineum dosahuje svého elastického limitu. Hlavička musí dilatovat v těchto 

strukturách otvor, elongací pojivové a svalové tkáně, o průměru 10cm a obvodu 

přibliţně 31cm (Halaška, M., 2004, s. 174). 

 

1.4.2 Mechanizmus poranění pánevního dna za porodu 

 

   Struktury pánevního dna jsou vystaveny tlaku teprve, kdyţ hlavička sestoupí 1cm pod 

interspinální linii. Od tohoto okamţiku hlavička tlačí pánevní dno směrem dolů, tím 

nastává dilatace úzkého urogenitálního hiátu a poševního vchodu. Struktury kolem 

vagíny jsou tlačeny směrem dolů. Natahují se tím nervová vlákna pudendálního nervu. 

Jestliţe je poševní východ uţší a rigidnější, je zapotřebí větší síly k dosaţení dilatace, a 

tím stoupá riziko neurálního poškození. Tlaky uvnitř pánve, které vznikají mezi 

hlavičkou plodu a bočními stěnami, mohou útlakem poranit pudendální nerv. 

   Klešťovým porodem je vyšší výskyt poranění hráze a análního sfinkteru s poruchou 

kontinence moči a stolice. Císařský řez není spojován s rozvojem dysfunkce pánevního 

dna (Halaška, M., 2004, s. 174). 
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1.5 Inkontinence 

 

   Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence Society,  

I. C. S.) „ je inkontinence jakýkoliv stav, při kterém dochází k neúmyslnému úniku 

moči. Nejde o onemocnění, ale o symptom vyjadřující poruchu souhry dolní části 

močového traktu.“ Klasifikace močové inkontinence je stanovena podle I. C. S., dělíme 

ji na uretrální a extrauretrální, při kterém dochází úniku moči píštělí vzniklou spontánně 

nebo iatrogenně. Typy uretrální inkontinence jsou urgentní, stresová, smíšená, 

neurogenní a reflexní (Feyereisl, J., et all, 2008, s. 583). 

 

Urgentní inkontinence 

   Je charakterizována nechtěným únikem moči provázeným urgencí vyprovokovanou 

kontrakcí měchýře během plnící fáze, silné nucení na močení nelze potlačit (Feyereisl, 

J., et all, 2008). 

 

Stresová inkontinence 

   Nechtěný únik moči v důsledku námahy. Při cvičení nebo při kýchnutí či zakašlání, 

kdy je intravezikální tlak vyšší neţ uzavírací tlak uretry, a to bez současného stahu 

svalstva stěny měchýře. Příčinou je většinou patologická pohyblivost uretry, která 

vznikne v důsledku poruchy podpůrných a závěsných struktur uretry, dále 

z nedostatečné podpory svalstva pánevního dna, či svěrače močové trubice (Feyereisl, 

J., et all, 2008). 

 

Hodnocení stresové inkontinence dle Ingelmanna – Sundberga 

1. stupeň – únik moči po kapkách, při kašli, smíchu, zvednutí břemene 

2. stupeň – únik moči při běhu, chůzi po schodech, lehčí fyzické námaze 

3. stupeň – únik moči v klidu i vleţe na lůţku 

(Dzvinčuk, P., 2009, roč. 10, č. 4). 

 

 Reflexní a neurogenní inkontinence 

   Jde o projev zvýšené aktivity spinálního mikčního reflexu netlumené z vyšších center 

CNS (Feyereisl, J., et all, 2008, s. 584). 

 



 12 

1.5.1 Rizikové faktory pro vznik inkontinence 

 

   S věkem narůstá četnost inkontinence i její závaţnost. 

Rizikovým faktorem pro vznik poporodní inkontinence je první vaginální porod, a to 

s extrémně prodlouţenou druhou dobou porodní nebo klešťový porod a s ním 

související poporodní poranění. Riziko se zvyšuje s počtem porodů, z nejdůleţitějších 

faktorů je porození plodu o hmotnosti nad 4000g. Velkým rizikem pro ţeny je obezita, 

zvyšuje se 2,5krát s BMI ≥35. Další faktory jsou návyky a ţivotospráva ţeny, 

nedostatek pohybu, kouření a předchozí vaginální operace. V postmenopauze jsou ţeny 

ohroţeny stresovou inkontinencí způsobené nedostatkem hormonů, defekt podpůrné 

svaloviny se můţe projevit aţ po mnoha letech postupnou elongací závěsného aparátu 

(Feyereisl, J., et all, 2008; Arrowsmith, S., 2011, vol. 118, n. 5). 

 

1.5.2 Preventivní opatření před vznikem močové inkontinence 

 

o Cílené specifické cvičení na svaly pánevního dna. 

o Redukce tělesné hmotnosti a udrţení znovu získané tělesné kondice. 

o Omezení či ukončení kouření. 

o Dodrţovat pitný reţim, příjem tekutin by měl být mezi 2-3 litry denně. 

o Vyloučit močopudné nápoje, jako je káva, alkohol. 

o Pokusit se o nácvik plánovaného močení, vyhýbat se zadrţování močení. 

o Vyloučit situace zvyšující intraabdominálním tlak, jako je dotlačování při 

močení, zvedání těţkých břemen, dlouhodobá zácpa, chronický kašel. 

o Během defekace by ţena měla fixovat prsty oblast hráze mezi konečníkem a 

pochvou, tlačit by měla s výdechem přes polootevřená ústa. 

o Omezit nevhodné sporty silové, se skoky, tvrdými dopady. 

o V těhotenství cvičením posilovat svaly pánevního dna, chodit na předporodní 

přípravu, kde se ţena naučí správně dýchat a aktivně uvolňovat svaly PD. 

o V rámci před porodní přípravy masírovat si pánevní hráz, aby došlo k prokrvení 

oblasti a tím lepší elasticitě během vypuzovací fáze při porodu. 

o Péče o jizvu po epiziotomii: omývání vlaţnou vodou, jemné hlazení oblasti, 

promazávání (Benešová, E., 2009, roč. 4, s. 14; kurz Cvičení pro těhotné, Praha, 

2009, 28.11.).  
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1.6 Mechanismus kontinence 

 

1.6.1 Normální mikce 

 

    Močový měchýř a uretra tvoří funkční jednotku. Společně se podílejí na zadrţování, 

shromaţďování moče a jejím vypuzení. Proprioceptivní podněty ze stěny měchýře jdou 

do pudendálního jádra v sakrální míše, které vysílá podněty k příčně pruhovanému 

zevnímu sfinkteru uretry. Během plnění měchýře stoupá intravezikální tlak, při 

maximální náplni napětí svalových vláken stoupá, tím se zvýší tonus protisměrných 

kliček v hrdle měchýře a nastane zvýšení uretrálního odporu. Podněty z plnícího se 

měchýře jdou do detruzorového jádra mikčního centra. Za normálních okolností je toto 

centrum inhibováno z CNS, podílí se i sympatikus. Aktivace sympatiku je stimulována 

rozepínáním měchýře, způsobuje inhibici detruzoru. Mikční reflex je vyvolán podněty 

z močového měchýře, vedenými nn.pelvici zadními kořeny do zadních míšních 

provazců a jimi do mozku (Zikmund, J., 2001). 

 

   Nastane-li vhodná doba k mikci pomine inhibiční vliv kortexu na centum v sakrální 

míše. Před mikcí relaxuje pánevní dno a zevní svěrač, tím dojde k poklesu 

uretrovezikálního spojení, uretra se zkrátí a vnitřní ústí se rozšíří. Kontrahuje se bránice 

a svaly břišní stěny, zvyšuje se intraabdominální tlak a dochází k rychlému poklesu 

intrauretrálního tlaku. Ve chvíli, kdy se tyto tlaky vyrovnají, začíná mikce. Kontrakce 

detruzoru vyvolá mikční tlak v měchýři 4-6kPa a maximální průtok moči 15-25ml/sec.  

   Na konci mikce se pánevní dno a vnitřní svěrač kontrahují, tok moči je přerušen ve 

střední třetině uretry, obsah moči v horní třetině je vypuzen zpět do měchýře, hrdlo se 

uzavře a detruzor relaxuje. Je obnovena kontinence.  

   Mikce je za normálních okolností vůlí ovládána a je ji moţné přerušit kontrakcí 

zevního příčně pruhovaného svěrače. Na zvýšení tlaku v močovém měchýři se podílí 

buď elevace nitrobřišního tlaku (smích, kašel) nebo kontrakce m. detrusor vesicae 

urinariae (Feyereisl, J., et all, 2008; Zikmund, J., 2001). 
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1.6.2 Úloha periferního nervového systému 

 

Mikční centrum v sakrální míše 

   V dospělosti toto centrum odpovídá segmentu páteře Th12 – L1, v němţ se nacházejí 

dvě detruzorová a dvě pudendální jádra. 

Detruzorové jadro obstarává motorickou inervaci pro detruzor a mimo mikci je 

inhibováno z CNS. Impulzy vycházejí předními kořeny míšními a jako nn.pelvici končí 

v plexus pelvicus. 

Pudendální jádro je trvale tonicky aktivní, vysílá nepřetrţitě podněty cestou n. 

pudendalis k zevnímu svěrači. Příčně pruhovaný svěrač má inervaci ze dvou reflexních 

oblouků a to segmetární z pudendálního jádra a druhý z centrální motorické oblasti kůry 

(Zikmund, J., 2001). 

 

Somatický systém 

   Nervus pudendus má jádra v míšních segmentech  S2 - S 4 inervuje svalstvo pánevního 

dna, podílí se na volní kontrole močení. Motorická vlákna inervující zevní svěrač uretry 

mají neurony uloţeny v tzv. Onufově jádře, které se nachází ve ventrálních rozích míšní 

šedi S2 – S4, k cílovým orgánům vedou vlákna rami communicantes S2 – S4 (nervus 

hypogastricus, plexus rectalis, plexus uterovaginalis), (Feyereisl, J., et all, 2008; 

Zikmund, J., 2001). 

 

Vegetativní systém 

   Sympatikus vychází z thoracolumbálních kořenů míšních Th11 – L3, kontroluje spíše 

plnící a skladovací funkci měchýře, má inhibiční funkci. 

Vlákna parasympatiku vychází ze sakrální míchy S2 – S4 , řídí hlavně vyprazdňování 

měchýře, má motorickou funkci (Feyereisl, J., et all, 2008; Zikmund, J., 2001). 

 

Spinální mikční reflex 

   Senzorická informace o plnění měchýře je zachycena mechanoreceptory ve stěně 

měchýře. Informace je pak vedena cestou nervi splanchnici pelvici, těla neuronů se 

nachází v dorzálních gangliích L4 – S2. V míše tvoří Lissauerův svazek a končí 

v Rexedových zónách  u interneuronů a visceromotorické oblasti (Feyereisl, J., et all, 

2008; Zikmund, J., 2001). 
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1.7  Podíl porodu na inkontinence moči 

 

  V posledních týdnech před porodem dochází ke změnám pojivové tkáně v 

pubocervikálním ligamentu, poševní stěně a cervixu, které umoţňují jeho dilataci. Tyto 

změny se po porodu nemusejí navrátit do původního stavu, a to důsledkem nějaké 

metabolické abnormality, často geneticky podmíněné. Následkem je, ţe uretrovezikální 

junkce je více mobilní špatnou fixací ve své poloze. Za porodu dochází k drobným, 

skrytým poraněním pánevního diafragmatu, které se hojí jizvou. Důsledky poranění 

nemusejí vyvolat inkontinenci ihned, ale mohou zhoršit podpůrnou funkci pánevního 

dna. V důsledku hormonálních změn v postmenopauze se změní trofika tkání a tím 

dojde k dalšímu poklesu intrauretrálního tlaku. Ten s předchozím poporodním 

poraněním, které způsobilo zhoršení podpůrné funkce pánevního dna, můţe být 

příčinou inkontinence. Porod můţe ovlivnit kvalitu pánevního dna přímým 

traumatizmem. Pochva je prostřednictvím endopelvické fascie fixována k arcus 

tendineus, toto spojení můţe být prostupem hlavičky porušeno s následným vznikem 

cystokély. Prostup velké hlavičky můţe porušit fixaci uretry k m. pubococcygeus 

vytáhnout nebo přetrhnout zadní pubouretrální vazy. To má za následek zvýšenou 

mobilitu uretro-vezikálního spojení (Zikmund, J., 2001; Dickie, K., 2010, vol. 117, n. 

10, s. 1220). 

             

Vztah pochvy, močového měchýře, močové trubice a urogenitální diafragma. 

Laterální pohled na pochvu - P, močový měchýř - MM, močovou trubici - U, 

urogenitální diafragmu - DU. Šipka znázorňuje přechod močového měchýře do močové 

trubice = uretrovezikální junkci - UVJ. 

Obr. (Halaška, M., 2004) 
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1.8 Diagnostika inkontinence 

 

   Vyšetřovací metody a postupy musí být komplexní, zejména odebrání podrobné 

anamnézy je vodítkem ke správné diagnóze.  

Anamnéza 

RA: výskyt inkontinence u příbuzných. 

OA: s údaji o prodělaných nemocech, operacích a současná farmakologická léčba, 

mohla by mít vliv na inkontinenci.  

GynA: vztah inkontinence k fázi menstruačního cyklu, průběh a počet porodů, 

prodělané infekce močového traktu, záněty a operace týkající se oblasti malé pánve. 

SA,PA: důleţitá pro následné začlenění pacientky do práce a případné působení 

psychických stresů, způsob bydlení. 

Urol.A: se subjektivními a objektivními údaji o průběhu úniku moči. Cílené dotazy na 

frekvenci mikce, nykturie, přítomnost urgencí, polakisurie, pocit neúplného 

vyprázdnění, slabý proud moči, dysurie, hematurie. Případné bolesti a pocitu tlaku za 

stydkou sponou. Nejvýhodnější je, kdyţ si ţena vede záznamy o úniku moči tzv. mikční 

deník, který dokumentuje příjem tekutin, výdej moči během 24 hodin, informuje o 

epizodách urgence a inkontinence v průběhu dne i noci. Je pouţíván i pro srovnání 

s kontrolou po léčbě (Zikmund, J., 2001; Martan, A., 2001). 

 

Fyzikální vyšetření  

   Posuzuje celkový stav, provádí se gynekologické vyšetření, které informuje o stavu 

hráze, jizev po epiziotomiích, rupturách a sestupu stěn poševních, dále vyšetření 

kalibračními sondami pro zjištění průsvitu uretry. Vyšetřuje se jak v klidu tak při 

zatlačení tzv. Valsalvův manévr. Kontroluje se také kontrakční schopnost svalů 

pánevního dna a ovládání análního sfinkteru (Zikmund, J., 2001; Martan, A., 2001). 

 

Klinické testy  

   Mají objektivizovat únik moči za stresových manévrů. Stres test (Marshallův): 

objektivní hodnocení viditelného úniku moči při kašli. Q-tip test: objektivizuje mobilitu 

uretry při zvýšení nitrobřišního tlaku. Pad-weight test: váţení vloţek či plen. Dále je 

důleţité laboratorní vyšetření a cystoskopie pro vyřazení podezření na zánět nebo 

nádorové onemocnění (Zikmund, J., 2001; Martan, A., 2001). 
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Dotazníky 

   Hodgkinsonův, Robertsonův a jejich modifikace, nejběţnější je Gaudenzův dotazník 

(viz. příloha č. 2), který obsahuje 15 otázek, které statisticky poukazují na motorickou 

urgentní nebo stresovou inkontinenci a 12 dalších otázek pomáhá upřesnit diagnózu 

(Feyereisl, J., et all, 2008). 

   Dotazník kvality ţivota při močové inkontinenci (Quality of Live in persons with 

urinary incontinence, I-QoL; viz. příloha č. 3). Skládá se z 22 otázek, kaţdá má 5 

stupňů odpovědi. Rychlým matematickým úkonem získáme výsledek, který je prakticky 

procentuálním vyjádřením kvality pacientova ţivota. Je čistě subjektivní metoda 

hodnocení stavu samotným pacientem (Huvar, I., 2003, roč. 1, s. 20). 

 

Urodynamické vyšetřovací metody  

   Nejvíce přispívají k rozlišení stresové, urgentní a smíšené inkontinence. Je indikováno 

při mikčních obtíţí, u selhání konzervativní léčby, prolapsu dělohy, u neurologického 

onemocnění, jako před operační vyšetření a po předešlých operací pro inkontinenci 

(Dzvinčuk, P., 2009, roč. 10, č. 4, s. 240). 

   V urogynekologii poskytují informace o morfologických, fyziologických a 

hydrodynamických aspektech transportu a shromaţďování moči. Jde o soubor metod, 

které na poměrně jednoduchých fyzikálních principech měří objemy, tlaky a průtoky, 

čímţ je hodnocen transport moči a jeho poruchy. Vyšetření se provádí ve 

specializovaných urodynamických ambulancích. Jsou to cystometrie, uretrální tlakový 

profil, uroflowmetrie, reziduum (Zikmund, J., 2001; Martan, A., 2001). 

 

Neurofyziologické vyšetření močových cest 

   Elektromyografie (EMG) se zabývá elektrickými potenciály vzbuzenými depolarizací 

příčně pruhovaného svalstva dna pánevního za pouţití povrchových nebo jehlových 

elektrod. Tato metoda pomáhá hodnotit funkce sfinkteru a detruzoru, k hodnocení 

funkce pánevního dna při zátěţových testech. Dále pomáhá při hodnocení efektu 

elektrostimulační léčby nebo gymnastiky svalů pánevního dna (Zikmund, J., 2001; 

Martan, A., 2001). 

 

 Zobrazovací metody  

   Řetízková laterální cystouretrografie, sonografie a magnetická rezonance (Martan, A., 

2001). 
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1.9  Palpační vaginální vyšetření pánevního dna 

 

   Poskytuje informace o funkčním stavu pánevního dna. Palpačně se přesvědčíme o 

přítomnosti sestupu pánevních orgánů, hypermobility močové trubice, síle svalové 

kontrakce. Výhodou tohoto vyšetření je jeho rychlost a jednoduchost, avšak nevýhodou 

je subjektivita hodnocení. Měl by jej ovládat a v praxi pouţívat kaţdý, kdo se zabývá 

diagnostikou a léčbou statiky a dynamiky pánevního dna, včetně rehabilitačních lékařů 

a fyzioterapeutů (Holaňová, R., 2007, č. 2, s. 89). 

   Vyšetření provádíme v gynekologické poloze, ţenu vyzveme k zatlačení dolů do 

pánve, tím se zvýší nitrobřišní tlak. Aspekcí můţeme pozorovat případný sestup 

pohlavních orgánů, při kašli lze pozorovat únik moči. Vyšetření motorické funkce svalů 

PD lze provádět vaginálním i rektálním přístupem  K hodnocení se pouţívá PERFECT 

schéma nebo Oxfordské měřítko, které je pouze digitálním zhodnocení svalové 

kontrakce svalů PD pomocí vyšetřujícího prstu v pochvě (Holaňová, R., 2007, č. 2, s. 

88; Kolář, P. et all, 2009). 

 

PERFECT schéma: 

P – performance – provedení a síla, hodnotí se schopnost kontrakce  

(ţádná, slabá, normální a silná kontrakce)  

E – endurance – vytrvalost, vyzve se pacientka k maximální volní kontrakci pánevního 

dna a měří se čas do zeslabení kontrakce, čas v sekundách max. 10sek. 

R – repetitions – opakování, pacientka provádí opakované maximální kontrakce délce 3 

sekund, zaznamenáváme počet kontrakcí do únavy, respektive do sníţené kvality 

provedení 

F – fast contractions – rychlé kontrakce, pacientka provádí opakované maximální 

kontrakce  v délce 1 sek., zaznamenáváme počet kontrakcí do únavy, respektive do 

sníţené kvality provedení 

E – elevation – elevace, při maximální kontrakci pánevního dna se hodnotí přítomnost 

či nepřítomnost elevace perigea 

C – co-contraction – ko-kontrakce, při maximální kontrakci pánevního dna se hodnotí 

přítomnost či nepřítomnost kontrakce m. transverzus abdominis 

T – timing – časování reflexní kontrakce, hodnotí se při kašli, palpačně přítomnost či 

nepřítomnost současné reflexní kontrakce svalů pánevního dna  

(Holaňová, R., 2007, č. 2, s. 88). 
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OXFORDSKÉ měřítko: 

0. ţádný záškub 

1. záškub, při kontrakci svalů pánevního dna 

2. slabá kontrakce 

3. střední kontrakce, mírný zdvih vyšetřovaného prstu 

4. silná kontrakce, zvýšený odpor proti prstu 

5. velmi silná kontrakce 

(Isherwood, P., 2000, vol. 107, n. 8, s. 1007). 

 

   Mezi objektivizační metody vyšetření pánevního dna můţeme zařadit perineometr. 

V dnešní době existují moderní přístroje, které umoţňují současné provádění 

terapeutického biofeedbacku pomocí vaginální či rektální sondy v kombinaci 

elektrostimulací. Další moţností je vyuţití 3D ultrazvuku nebo experimentálně 

dynamická magnetická rezonance pánevního dna (Kolář, P. et all, 2009). 
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1.10 Fyzioterapie stresové inkontinence 

 

   Cílem fyzioterapie je optimalizovat funkce pohybového aparátu jako celku a dosaţení 

schopnosti aktivovat svaly pánevního dna vţdy v situacích, při nichţ pacientka 

předpokládá vysokou pravděpodobnost nechtěného úniku moči. Terapie má několik 

částí, které na sebe navazují (Krhut, J., 2005, č. 3, s. 125). 

 

Edukace pacientky 

   Poučení pacientky je jedním z hlavních předpokladů úspěchu fyzioterapie. Je 

nezbytné pro navázání osobního kontaktu na bázi důvěry a korektnosti. Pacientka by 

měla být seznámena s anatomií a fyziologií dolního močového traktu a pánevního dna, 

základními rysy patofyziologie inkontinence a metodami fyzioterapie. Ţeně vysvětlíme 

účel a provedení vstupního vyšetření pánevního dna a upozorníme ji, ţe první výsledky 

komplexní léčby lze očekávat asi po 6-8 týdnech, abychom předešli případné ztrátě 

motivace (Krhut, J., 2005, č. 3, s. 125). 

 

Behaviorální opatření 

   Nedílnou součástí jsou reţimová opatření, změna ţivotního stylu a motivace 

pacientky. V případě nadváhy, a to především u obézních ţen s BMI vyšším neţ 35, 

radíme v redukci tělesné hmotnosti. Doporučujeme péči o pravidelnou a spíše měkčí 

stolici, dostatečný příjem tekutin, dále omezení nadměrné fyzické zátěţe zapojující 

extrémně břišní svaly, tzn. zvedání těţkých břemen v zaměstnání, také nečinnost není 

vhodná. Mladším aktivním ţenám doporučujeme přiměřenou sportovní aktivitu 

s instruktáţí o správných pohybových stereotypech (Krhut, J., 2005, č. 3, s. 125; 

Feyereisl, J., et all, 2008). 

 

Terapie zaměřená na svaly pánevního dna 

   Abychom optimalizovali stav celého pohybového aparátu, měli bychom mít na paměti 

svalová zřetězení a roli pánevního dna v kontextu hlubokého stabilizačního systému, 

vliv případných kloubních blokád. Cílem fyzioterapie je nácvik schopnosti izolované 

kontrakce svalů PD a znovu zapojení těchto svalů do pohybových stereotypů (Krhut, J., 

2005, č. 3, s. 125). 
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1.10.1 Gymnastika svalů pánevního dna  

 

   Metodika vychází z práce Kegela, který měl dobré výsledky ve zlepšení příznaků 

močové inkontinence ţen. Úspěch léčby se předpokládá v intaktní vazbě pánevních 

svalů na pevné struktury pánve a zachování inervace těchto svalů. Podstatou je dosaţení 

změny inervace svalů zapojováním nových motorických jednotek do kontrakce, to 

obvykle nastává za 6-8 týdnů tréninku (Feyereisl, J., et all, 2008). 

 

   Podstatou cviků je, ţe si pacientka musí uvědomit, který sval je zodpovědný za drţení 

moče. Pro ozřejmení svalů PD je moţné pokusit se o jejich stah během ranního močení, 

kdy je proud moči největší. Pokud dojde k přerušení silného proudu moči, je svalové 

dno pánevní v dobré kondici. Tento test lze pouţít pouze ojediněle pro otestování 

svěrače močového měchýře, v ţádném případě se nedoporučuje jako cvičení.  

   Pro vizualizaci lze pouţít taktilní kontrolu intravaginálně zavedeným prstem při 

kontrakci svalů PD. Tyto svíravé pohyby a soubor dalších cílených cviků je třeba cvičit 

několikrát za den. Počet kontrakcí potřebných k úspěchu léčby se udává mezi 40-

400/den. Je vhodné, aby alespoň na počátku léčby cvičila pacientka pod vedením 

fyzioterapeuta (Zikmund, J., 2001). 

   Asi 30-40 % pacientek nedokáţe plně aktivovat svalstvo pánevního dna. Nejčastěji 

aktivují abdominální, gluteální nebo adduktorovou muskulaturu s minimální nebo 

nulovou aktivitou svalů PD. Zaměřujeme se na nácvik schopnosti izolované kontrakce 

svalů pánevního dna, a to v koordinaci s dechem (Rehabilitace, č. 3, 2005, s. 125).    

   Posléze na koordinaci a zapojení těchto svalů do správných stereotypů k zajištění 

kontinence moči. Vyuţíváme přitom manuální biofeedback, cvičení v představě, EMG 

biofeedback a metody na neurofyziologickém podkladě. Zjistíme-li při vyšetření 

neschopnost kontrakce svalů PD, zahájíme terapii elektrostimulací a postupně 

přecházíme ke kombinované terapii (Kolář, P. et all, 2009). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Metodologie 

 

   Hlavním zaměřením bakalářské práce je poukázat na moţnosti pohybové léčby u 

močové inkontinence v těhotenství a po porodu, vyuţitím nejen cviků cíleně 

zaměřených na svaly PD, ale i jinými neinvazivními fyzioterapeutickými přístupy. Pro 

ovlivnění oblasti pánevního dna je moţné vyuţít více metodik, viz. následující text.  

   Práce obsahuje kvalitativní výzkum, zahrnuje dvě kasuistiky. V teoretické části 

popisuji anatomické aspekty ţenské pánve, stručně popisuji pánevní dno. Dále se věnuji 

problematice inkontinence a popisuji přehled vyšetření, průběh těhotenství a porodu 

s moţnými negativními důsledky, dále popisuji mechanismus vzniku stresové 

inkontinence u ţen a teoreticky znázorňuji fyzioterapii stresové inkontinence. Praktická 

část obsahuje fyzioterapeutické metodiky s uvedenými příklady a soubor cviků 

vhodných pro ţeny v těhotenství a po porodu zaměřené zejména pro prevenci 

inkontinence. Některé zajímavé cviky pro těhotné jsou uvedeny v příloze č. 8.-14. 

Průběh terapie a vyšetření je popsán v kasuistikách. Výběr rehabilitantek je vlastní. 

Zvolila jsem ţeny ve třetím trimestru gravidity, které mají obtíţe s nechtěným únikem 

moči. Jejich účast na studii je dobrovolná, podepsaly informovaný souhlas o zachování 

anonymity s vědomím, ţe ze studie mohou vţdy odstoupit. Fotografie uvedené 

v bakalářské práci jsou z vlastního zdroje, aktérky souhlasily s uveřejněním v textu. 

2.1.1 Charakteristika objektu zkoumání 

 

   První rehabilitantka je paní H.M., která se mi svěřila s náhodným únikem moči po 

skupinovém cvičení pro těhotné, které jsem vedla jednou týdně ve studiu Fit - Relax v 

Praze 8. Druhá pacientka je K.P., která docházela na masáţe pro těhotné, které 

provozuji v poliklinice Mazurská. Obě ţeny byly ve třetím trimestru těhotenství a trpěly 

nechtěným únikem moči několikrát denně. Terapie trvala od května do září roku 2010. 

V době těhotenství pacientky chodily jednou týdně na skupinové cvičení a jednou 

v týdnu na individuální terapii. Po porodu terapie probíhala jednou za čtrnáct dní. 

Rehabilitantky cvičily doma aspoň patnáct minut denně cviky na posílení svalů 

pánevního dna a vedly si deník o cvičení a náhodném úniku moči. 
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2.2 Fyzioterapeutické přístupy 

    

   Uvedené přístupy jsem vybrala záměrně, jelikoţ působí na svaly v oblasti pánve a tím 

ovlivňují postavení pánevních kostí a mají stabilizační funkci osového orgánu. Některé 

metodiky přímo aktivují hluboký stabilizační systém páteře, jehoţ součástí jsou svaly 

pánevního dna, m. transversus abdominis a diaphragma. Tento komplexní přístup můţe 

působit preventivně, ale hlavně léčebně nejen při stresové inkontinenci.  

 

2.2.1 Dechová cvičení svalů pánevního dna 

 

Základní dechová cvičení a cvičení ke zpevnění pánevního dna 

   Nejprve cvičíme v lehu s pokrčenými koleny, později v sedu a ve stoje. Poloţíme si 

obě ruce na břicho pod pupík. Pomalu se nadechneme nosem a sledujeme, zda se břicho 

mírně roztáhne, i v pánevním dnu lze cítit mírné rozšíření. Potom pomalu a dlouze ústy 

vydechujeme na písmeno „ Š “ nebo jako bychom chtěli sfouknout svíčku. Přitom 

vnímáme jak břicho klesá a pánevní dno se zuţuje. S výdechem můţeme vědomě 

vtahovat svaly PD dovnitř. Opakujeme 4-5krát (Höflerová, H., 2004, s. 20). 

 

Speciální cviky při poklesu pohlavních orgánů 

   Ţena zaujme polohu vleţe na zádech tak, aby pánev byla uloţena výše neţ hlava. 

Dolní končetiny jsou pokrčeny v kolenou a celá lýtka jsou poloţena na velkém míči 

nebo na vypodloţené ţidli, kříţová oblast je vypodloţená sloţenou dekou nebo 

polštářem. Zpočátku dýcháme úplně přirozeně, uvolněně a pomalu, během toho vědomě 

soustředíme dýchání směrem k břichu a pánevnímu dnu. Dech značnou měrou 

podporuje přemístění břišních orgánů na původní místo tím, ţe na ně působí sací síla. 

Po chvíli je moţno cítit, jak se tlak na pánevní dno zmírňuje (Höflerová, H., 2004, s. 

21). Pro představu uvedeno na Obr. č. 1.  
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Obr. č. 1. 

 

2.2.2 Cvičení k lepšímu vnímání pánevních svalů 

 

Vsedě 

   Sedíme na ţidli, ruce máme vsunuté pod hrbolky sedacích kostí tak, aby spočívaly 

přímo nad našimi prsty. V této poloze si můţeme všimnout, ţe sedíme zcela vzpřímeně, 

tato pozice je zdravá pro záda a pánevní dno. Soustředíme se na prostor mezi sedacími 

hrbolky, jelikoţ se nad ním rozprostírá pánevní dno. Pak tyto hrbolky stahujeme k sobě, 

později můţeme klást mírný odpor našima rukama. Pozor nestahujeme hýţdě 

(Höflerová, H., 2004, s. 24). 

 

Ve stoji 

   Stojíme zpříma, dolní končetiny máme na šířku pánve, prsty u nohou směřují 

dopředu, kolena jsou povolená do mírné semiflexe. Ruce jsou podél těla nebo palpují 

přední spiny na pánvi. Představíme si pánevní dno jako mísu plnou vody. Naklopíme 

pánev do anteverze, bederní lordosa se prohloubí, tím se voda v míse vylije, taktéţ při 

sklopené pánve v retroverzi. Měli bychom najít střední pozici, při které je správně 

vzpřímené drţení těla a voda v míse bude téměř vodorovná (Höflerová, H., 2004, s. 27). 
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Palpace 

   Ţena si můţe pomocí palpace upřesnit svaly PD při stahu kolem hráze, poševního 

vchodu tak i análního otvoru. Prsty lehce poloţí přes hráz pánve a při stresu pánevních 

svalů můţe cítit napětí. Nebo vloţí-li prsty do pochvy přesně ucítit, kdy zatíná správnou 

oblast. Palpace je moţná i v oblasti podbřišku, kdy při vědomé aktivaci pánevních svalů 

nebo při zakašlání či smíchu ucítí zvýšené napětí transversus abdominis, který souvisí 

s aktivací PD. 

   Pro lepší vnímaní oblasti svalů v pánvi, můţe pouţít tampon jako pomůcku. Zavede 

se do pochvy a vědomě se snaţí pevně ho obemknout pomocí poševních svalů, takto 

můţe bránit i při vytahování tamponu (Höflerová, H., 2004, s. 29). 

 

2.2.3 Cvičební program k posílení svalů pánevního dna 

 

   Nejlepší je cvičit denně 10-15 min, napětí by mělo být udrţováno 10 sekund, je to 

však individuální. Dech se nesmí zadrţovat, je moţné během napínací fáze vydechnout. 

Uvolňovací fáze by měla být přibliţně dvakrát delší neţ fáze napínací. Oddechová fáze 

je nezbytná, aby se sval nepřepínal a v této době je sval také vyţivován (Höflerová, H., 

2004, s. 30). 

   Povel pro aktivaci svalů v napínací fázi zní: Stáhněte pochvu, vtáhněte dělohu dovnitř 

a palpací si můţete kontrolovat správnou lokalizaci napětí. 

 

   Při všech cvičení v poloze na zádech, kdy lýtka spočívají na ţidli nebo velkém míči, 

můţe být pánev podloţena stočenou dekou nebo polštářem. Tím je trochu nadzvednutá, 

pánevní dno je zcela zbaveno tíţe a lze ho snadněji vnímat a trénovat. Kromě toho 

proudí venózní krev lépe zpátky. Slabé vazivo a ochablé dno vedou často k tomu, ţe se 

krev v dolních končetinách nebo v dolní části pánve hromadí. Cviky, u kterých je pánev 

zvýšena, prospívají téţ venóznímu krevnímu oběhu a působí proti trombóze (Höflerová, 

H., 2004, s. 30). 
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Cvičení vsedě na ručníku 

   Stočíme si ručník do rolky a posadíme se na něj tak, abychom ho měli mezi nohama 

na ţidli, voz. obr. č. 2. Naklopíme pánev dopředu a napneme svaly, vědomě to 

procítíme. Přeneseme váhu více dozadu a napneme svaly, potom se uvolníme. Posadíme 

se zpříma s rovnými zády a stahujeme hrbolky sedacích kostí k sobě (Höflerová, H., 

2004, s. 31). 

Obr. č. 2.                        

 

 

Cvičení na zádech  

   Vleţe na zádech pokrčíme kolena a poloţíme plosky na šířku naši pánve, pod oblast 

pánve si můţeme vloţit ručník. Zvedneme hýţdě od podloţky nahoru, snaţíme se 

stáhnout pánevní dno ve tvaru písmene „U“ dopředu a představujeme si, ţe chceme 

stydkou kost vytáhnout aţ nahoru ke špičce nosu. V tomto napětí vydrţíme co nejdéle a 

kdyţ se domníváme, ţe napětí uţ neudrţíme, pokusíme se ještě zatáhnout výše. Potom 

staţené svaly pomalu uvolňujeme, lehneme si na záda a chvilku odpočineme 

(Höflerová, H., 2004, s. 31). 
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Náročné posilovací cviky „tzv. výtah“ 

   Můţeme je provádět vleţe na zádech s elevovanými dolními končetinami na míči či 

ţidli, dále v kleku na předloktí se srolovanou dekou pod koleny (viz. Obr. č. 3.) nebo v 

lehu na ţidli, kdy pánev spočívá na sedátku a ruce na podlaze opřené o předloktí. Také 

můţeme cvik provést vsedě na míči nebo ţidli. Stáhneme pánevní dno, ve své představě 

aţ ke stydké kosti a hluboko do nitra našeho těla směrem nahoru. Při tom si 

představujeme patrový dům, podle kterého vytáhneme svaly do prvého pak, druhého 

patra, takhle pokračujeme aţ do sedmého. Čím častěji budeme cvičení provádět, tím 

výše se můţeme dostat. Nesmíme zapomenout, ţe ostatní svaly zvláště obličejové musí 

zůstat uvolněny. Dýcháme plynule a rytmicky (Höflerová, H., 2004, s. 32).  

   Pokud zvládáme stahování svalů pánevního dna v nízkých polohách, můţeme přejit 

do obtíţnějších poloh a nakonec přidat i souhyby horních, nakonec i dolních končetin v 

souhře s dechem. 

 

Obr. č. 3. 
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2.2.4 Metoda podle Ludmily Mojţíšové 

 

   Fyzioterapeutická léčba je zaloţena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu 

pánevního dna za pouţití mobilizace a pohybové léčby bederní páteře, kosti kříţové, 

kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. „V přímé závislosti na situaci 

v této části pohybového aparátu dochází prostřednictvím vegetativního nervového 

systému k ovlivnění regulace ţenských pohlavních orgánů.“ Úspěšnou terapií lze 

dosáhnout odstranění dysfunkce těchto orgánů a s tím souvisejících následků, tedy 

funkční ţenské sterility, vertebrogenních bolestí a dysfunkci svalů pánevního dna 

(Kolektiv autorů, 1996, s. 66). 

      Pro cílené posílení svalů pánevního dna je vhodné přidat vědomou kontrakci těchto 

svalů zejména u cviků první a třetí skupiny. Snaţíme se stahovat svaly PD během 

výdechu a s nádechem relaxovat. Podle stupně gravidity vynecháváme polohy vleţe na 

břiše, některé cviky se mohou modifikovat tak, aby těhotné ţeně nevyvolávaly 

nepříjemný tah v břišní stěně. V poloze na zádech od druhého trimestru, musíme dávat 

pozor na syndrom venae cavae. Počet opakování sníţíme na 5-8krát, během cvičení 

těhotná nezadrţuje dech, aby nezvyšovala nitrobřišní tlak. Po porodu můţe ţena 

postupně navyšovat zátěţ podle předepsaných cviků, ideální je cvičit dvakrát za den. 

 

Následující cvičební jednotka je čerpána ze zápisků z kurzu metody L. Mojţíšové, 

lektorka byla pí. Novotná Jarmila, Pardubice 12.10. 2008. 

 

První skupina cviků  

   Jedná se o posilovací izometrické cviky zaměřené na břišní, gluteální, paravertebrální 

svaly a svaly pánevního dna. 

a) Leh na zádech, ruce podél těla, dolní končetiny pokrčené v kolenou a opřené o 

chodidla. Podsadíme pánev tak, ze přitiskneme bedra k podloţce  a stáhneme hýţdě 

i břicho, výdrţ 10 sekund. Opakujeme 15krát, kaţdý týden přidáváme 5 opakování 

navíc, končíme na 40 opakování denně.  

Chyby: Zvedání ramen a hlavy, křečovité stahování svalů dolních končetin, zadrţování 

dechu. 
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b) Poloha je stejná, podsadíme pánev, stáhneme břicho s hýţděmi a začneme zvedat 

pánev a bedra nahoru aţ pod dolní úhel lopatek, chvíli vydrţíme a poté se 

s výdechem pomalu pokládáme zpět aţ na podloţku. Klademe obratel po obratli a 

poslední kříţovou kost, pak povolíme svaly. Opakujeme 15krát, kaţdý týden 

přidáváme 5 opakování navíc končíme na 40 opakování denně 

Chyby: Zapínání jiných svalů neţ v oblasti pánve, zadrţování dechu. 

 

c) Leh na zádech, ruce jsou ve vzpaţení za hlavou nataţené, dolní končetiny nataţené. 

Snaţíme se přitisknout bedra do podloţky a zároveň mít staţené břicho se 

současným vytahováním se z pasu za rukama a patami najednou. Volně dýcháme a 

vydrţíme 10sek. Jednodušší varianta je s flektovanými koleny. Opakujeme 10-

15krát. 

Chyby: Po dobu tahu nedokáţeme udrţet přitisknutá bedra, vytahujeme se do špiček u 

nohou místo do pat. 

 

Druhá skupina cviků  

   Na uvolnění sakroiliakálního kloubu. 

a) Leţíme na zádech, uchopíme kolena oběma rukama, s výdechem je přitáhneme 

k břichu tak, ţe odkulíme hýţdě od podloţky s krátkou výdrţí a povolíme. Vypadá 

to jako „ kolébání.“ Opakujeme 10-15krát. 

Chyby:  Provedení flexe bez odkulení hýţdí, zvedání hlavy 

 

b) Výchozí poloha je stejná, s nádechem lehce zatlačíme koleny do dlaní, lokty máme 

nataţené. Zadrţíme dech na 8-10 sekund, pak vydechneme, povolíme napětí a 

přitáhneme kolena co nejvíce k sobě, aţ se nám hýţdě odkulí od podloţky. Cvičí se 

zpočátku 10-15krát. 

Chyby: Netlačíme koleny do dlaní, ale rukama do kolen. 

 

c) Cvik na uvolnění a posílení gluteálních svalů a m. levator ani za pomoci partnera. 

Ţena leţí na břiše, ruce partnera jsou přiloţeny na spodní třetině hýţďových svalů. S 

nádechem stáhne hýţdě asi na 10 sekund, pak se současným výdechem svaly uvolní 

a partner je svými dlaněmi protáhne nahoru. Tento cvik můţeme dělat i sami, 

stáhneme hýţdě k sobě na 5 sekund, nadechneme, stáhneme ještě víc a s výdechem 
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povolíme. Opakujeme 15krát, kaţdý týden přidáváme 5 opakování navíc končíme na 

40 opakování denně. 

 

d) „ Aktivní ţabák “ Leţíme na břiše, ruce máme upaţené v 90° , dolní končetiny 

nataţené. Nejprve pokrčíme jednu dolní končetinu v koleni, pak ji zevně přitáhneme 

co nejkraniálněji tak, ţe pokládáme zevní kotník na podloţku a suneme koleno do 

podpaţí. Můţeme si dopomoci rukou, přitom se snaţíme pánev přitlačovat 

k podloţce. Chvíli vydrţíme a pak se vracíme zpět. Totéţ na druhé straně. 

Opakujeme 10-15krát na kaţdou stranu.  

Chyby: Zvedání pánve nahoru. 

 

Třetí skupina cviků  

   Cviky jsou zaměřená na uvolnění jednotlivých pasáţí páteře. Provádíme je ve třech 

pozicích, nejprve v opoře na dlaních poloţených na podloţce vysoké cca 20cm (knihy), 

cviky protahují bederní páteř. Další pozice je zaměřená na hrudní segment, dlaně máme 

na podlaze. Nakonec jsme opřeni o předloktí, protahujeme horní část páteře. Cviky 

opakujeme 5krát, na kaţdou stranu. 

a) „ Kočičí hřbet “ Vzpor klečmo, dlaně máme opřené na šířku našich ramen, kolena 

jsou pod kyčlemi. S nádechem se vyhrbíme v páteři do kyfózy a současně stáhneme 

břicho s hýţděmi, výdrţ 10 sekund. S výdechem povolíme napětí a narovnáme záda 

do rovinky, neděláme záklon hlavy, můţeme ji v průběhu cviku nechat ve flexi (v 

předklonu). 

Chyby: Záklon hlavy, krčení loktů při výdechu, opačné dýchání.   

 

b) Poloha stejná, stáhneme břicho, hýţdě a s nádechem zvedáme paţi v pravém úhlu 

k trupu do strany a očima sledujeme prsty paţe, tím rotujeme páteř. S výdechem 

paţi vracíme zpět na podloţku. Střídáme levou a pravou. 

     Chyby: Krčení stojné horní končetiny, úklony trupu do strany. 

 

c) „ Rohlíček “ Vzpor klečmo, dlaně máme pod rameny, kolena u sebe. S nádechem 

stáhneme břicho, hýţďové svaly a mírně nadzvedneme bérce, které pak vytáčíme do 

strany a současně ukláníme hlavu na stejnou stranu a foukneme na špičky nohou. 

S nádechem se vracíme zpět do výchozí polohy. 

Chyby: Krčení loktů, příliš velké zvedání špiček nohou, pozor ničí se patela 
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2.2.5 Senzomotorická stimulace, (SMS) 

 

   „Metodika byla nejprve vyuţívána pro terapii nestabilního kolena a kotníku, dnes se 

pouţívá při terapii funkčních poruch pohybového aparátu, zvláště stabilizačních svalů. 

Technika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých posturálních 

polohách. V metodice se klade důraz na facilitaci pohybu z chodidla. Aferentace se 

zvyšuje přes koţní exteroreceptory a proprioreceptory ze svalů a kloubů. SMS pracuje 

se dvoustupňovým modelem motorického učení. První je charakterizován snahou 

zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení. Toto stadium učení je řízeno 

korově, je únavné a pomalé. Mozek se snaţí o zjednodušení a po zvládnutí základního 

provedení pohybu přesune řízení pohybu subkortikálně. Nastává druhá fáze 

motorického učení, která je rychlejší a umoţňuje automatizaci pohybu. SMS pomáhá 

rozbít špatné pohybové stereotypy a dosáhnout rychlé aktivace svalů potřebných pro 

správné udrţení těla nejen ve stoji a vsedě“  (Kolář, P., et all, 2009, s. 272-273). 

 

   Před samotným cvičením je nutné si vyšetřit pacienta aspekcí, palpací a testovat 

stabilitu těla ve stoji a na základě vyšetření se provedou terapeutické úkony dle nálezu. 

Před kaţdým cvičením facilitujeme chodidla kartáčováním, poklepy, stimulací 

masáţními míčky a mobilizací drobných kloubů nohy. Cvičí se naboso pro lepší 

aferentaci a kontrolu pohybu. Cvičení by nemělo vyvolávat bolest ani fyzickou nebo 

psychickou únavu. Klademe důraz na správné drţení těla, korekce začíná od distálních 

částí těla a postupujeme proximálně. Nejprve cvičíme na pevné podloţce, pak 

přecházíme na labilní plochy. Počet opakování cviku v jedné cvičební jednotce 20-

30krát, těţší prvky 5krát, výdrţ v polohách je 5-10 sekund. Končíme při únavě nebo 

zhoršením kvality drţení těla (Kolář, P., et all, 2009). 
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Malá noha 

   Nácvik „malé nohy“ začínáme vsedě. Při tomto cvičení přitahujeme současně 

přednoţí a patu k sobě, čímţ zvyšujeme podélnou klenbu chodidla a zároveň se formuje 

i příčná klenba přitaţením hlaviček metatarzů k sobě. Hlídáme, aby hlavička prvního a 

pátého metatarzu zůstávaly přitisknuty na podloţce a prstce byly volně poloţeny. Pokud 

cvik zvládáme aktivně, můţeme přejít k nácviku ve stoje. V nejlepším případě se noha 

modeluje za pomoci terapeuta, který pasivně nastaví chodidlo do popsaného tvaru, při 

návratu zpět ho lehce protáhne, opakuje 3-5krát. Pacient sleduje pohyb a snaţí se 

vnímat jeho průběh.  

Pro všechna cvičení vestoje se musíme naučit korigovaný stoj, z důvodu lepšího 

vnímání kontaktu chodidla s podloţkou a uvědomění si těla v prostoru (Kolář, P., et all, 

2009). 

  

Korigovaný stoj 

   Můţeme ho cvičit ve třech stupních. V prvním stojíme zpříma, nohy máme na šířku 

kyčelních kloubů, prsty míří vpřed. Nejprve nakloníme tělo dopředu, váha se přenese na 

přednoţí pohybem v hlezenních kloubech. Paty nezvedáme, naše dolní končetiny, 

pánev, trup a hlava jsou v jedné linii. V druhém stupni stoje přidáme lehkou flexi 

v kolenou a zevní rotaci v kyčelních kloubech. Osa kolenních kloubů se posune nad 

zevní okraj chodidla, tělo máme nakloněné vpřed. V poslední fázi máme korigovaný 

stoj, nastavíme „malou nohu“ na obou chodidlech, dolní končetiny máme na šířku 

kyčelních kloubů, kolena v semiflexi, zevní rotaci v kyčelních kloubech. Tělo 

nakloníme lehce vpřed, abychom cítili rovnoměrné rozloţení váhy na chodidlech, a 

zatlačíme nohy do podloţky. Vytáhneme se do výšky za hlavou, tím se protáhne páteř 

v podélné ose. Uvolníme ramena, rozloţíme je do šířky a lehce je zatlačíme dolů. 

Můţeme pocítit, jak je břišní stěna oploštělá, hlava napřímená.  

   Pro zvýšení náročnosti můţe terapeut pouţít tlak nebo postrky do pánve a ramen 

jedince v korigovaném stoji, kterými se ho snaţí vychýlit z rovnováhy. Dále trénujeme 

nácvik korigovaného stoje na jedné dolní končetině (Kolář, P., et all, 2009, s. 273). 
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Přední a zadní půlkrok 

   Jsou to cviky zaměřené na nácvik správného drţení těla pomocí přesunu těţiště. 

Nakročíme jednou dolní končetinou dopředu s nastavenou „malou nohou“. Pokrčíme 

koleno přední nohy tak, aby směřovalo nad okraj chodidla a nepřesahovalo přes prsty. 

Prodlouţíme trup v podélné ose a tělo nakloníme vpřed, přeneseme váhu na přední 

nohu. 

   Při zadním půlkroku nakročíme vzad opět jednou dolní končetinou s „malou nohou“ a 

pokrčíme koleno zadní nohy tak, aby směřovalo nad zevní okraj chodidla. Vytáhneme 

trup v podélné ose páteře, tím se přiblíţí tuber sedací kosti nad patu a přeneseme váhu 

na zadní nohu. Po zvládnutí těchto půlkroků nacvičujeme výpady (Kolář, P., et all, 

2009, s. 274). 

 

Výpad 

   Výpady simulují náhlou změnu těţiště, ke které dochází i u pádů. Výpad začíná 

z korigovaného stoje postupným nakláněním trupu vpřed, pohyb se děje pouze 

v hlezenních kloubech.  

   Váhu těla přenášíme dopředu tak daleko, aţ se paty začnou oddalovat od podloţky. 

V tom okamţiku nakročíme jednou končetinou, abychom zabránili pádu. Tělo po 

nakročení je ve stejné pozici jako při předním půlkroku.  

Pro další zlepšení svalové koordinace provádíme poskoky, vycházíme z korigovaného 

stoje (Kolář, P., et all, 2009, s. 274). 

 

Labilní plochy 

   Kaţdé výše uvedené cvičení se můţe provádět na labilních plochách. Pouţíváme 

kulovou a válcovou úseč, pěnovou podloţku, (Airex, Thera band čočky), balanční 

sandály, různé druhy twisterů, trampolíny a velké míče (Kolář, P., et all, 2009). 
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   U těhotných ţen jsou kontraindikovány skoky a poskoky. Při SMS bereme ohled na 

jejich aktuální stav a přidruţené nemoci. Pokud těhotenství probíhá fyziologicky, 

můţeme metodu senzomotorické stimulace bez obav pouţít.  

   Během prvního období gravidity mohou ţeny cvičit jakékoliv prvky ze SMS 

s výjimkou poskoků a výpadů. Ve druhém trimestru omezíme nacvičování na 

korigovaný stoj, přední a zadní půlkrok. Z pomůcek zvolíme pěnové podloţky moţné i 

na autoterapii. Pod dohledem fyzioterapeuta, z důvodu bezpečnosti, můţe ţena 

nacvičovat přední a zadní půlkrok na úseč, ale také stoj na úseči. Typ úseče volíme 

podle schopností ţeny.  

 

   Ve třetím trimestru zvolíme nácvik korigovaného stoje a půlkrok přední, zadní. Pokud 

ţena dlouhodobě cvičí a zvládá veškeré prvky metodiky, můţeme pouţít „stabilní“ 

labilní plochy, jakými jsou různé typy pěnových podloţek. Pokud je průběh po porodu 

fyziologický, mohou pokračovat v nácviku bez ţádného omezení, nejlépe uţ v období 

šestinedělí. Opět hlídáme a korigujeme zátěţ podle aktuálního fyzického stavu ţeny. 
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2.2.6 Metoda podle R. Brunkow 

 

   Jedná se o terapeutický koncept zaloţený na cílené aktivaci diagonálních svalových 

řetězců. „Cílem metody je přeměna nefyziologických motorických stereotypů v 

diferencovanou motoriku a automatizace normálních pohybových vzorů. Hlavním 

terapeutickým prostředkem jsou vzpěrná cvičení, jejichţ  základem je maximální volní 

dorzální flexe rukou a nohou, prováděná vzpíráním zápěstí a dlaně, respektive paty, 

proti pomyslnému odporu nebo pevné ploše. Dorzální flexe rukou a nohou aktivuje 

svalové řetězce a aktivace postupuje z distálních částí k proximálním aţ na svalstvo 

trupu. Izometrické vzpírání vyvolává svalovou aktivitu z proximálních částí k distálním 

a aktivitu svalstva trupu. Svalová aktivace má také za výsledek stabilizační trénink 

páteře a končetin bez neţádoucího zatíţení kloubů“ (Bínová, A., Špringrová, I., 2008, s. 

74-81). 

 

   Fyzioterapeut si ţenu připraví na cvičení pomocí inhibice vývojově starších, facilitace 

vývojově mladších svalů na horních a dolních končetinách, nastaví si správné postavení 

aker do dorsiflexe. Rehabilitantka na povel lehce zatlačí do opěrných bodů na kořenu 

dlaně a paty, pomyslně se vzpírá. Během této izometrické aktivity se zvyšuje brániční 

dýchání, napřimuje se páteř v podélné ose, oplošťuje se břišní stěna aktivitou m. 

transversus abdominis a tím se také svaly pánevního dna dostávají do souhry s bránicí 

jako jeho antagonista. Do druhého trimestru těhotenství zvolíme polohu vleţe na 

zádech, ve třetím trimestru cvičíme pouze vsedě, jelikoţ poloha vleţe je pro těhotnou 

náročná a zabráníme tak nevolnosti ze syndromu venae cavae.  

 

Vleţe na zádech 

    Vleţe na zádech dáváme pozor na projev syndromu venae cavae, který můţe nastat 

uţ ve druhém trimestru těhotenství, v takovém případě tuto polohu neděláme. Pro 

gravidní ţeny je vhodné flektovat dolní končetiny v kolenou a patami se vzpíráme od 

podloţky, dlaněmi se můţeme zapírat do crist pánevní kosti nebo máme horní končetiny 

podél těla. Jako pomůcku můţeme pouţít velký míč. Viz. obr. č. 4.  

   Další varianta cviku spočívá v opoře chodidel o zeď, kdy máme flektovaná kolena a 

kyčelní klouby v 90 stupních, snaţíme se pomyslně odtlačit zeď s minimálním moţným 

pouţitím síly. Tento způsob cviku je vhodný při bolestech v bederní oblasti, kdy se 

excentricky uvolňují paravertebrální svaly.  
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Obr. č. 4.  

 

 

 

Obr. č. 5. 

Ukazuje polohu se vzpěrem HKK směrem ke stropu, pro těhotné nevhodné. 
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Vsedě 

   Sedíme na ţidli zpříma na tuberech sedací kosti, dolní končetiny svírají pravý úhel, 

paty jsou pod koleny na šířku kyčelních kloubů, dorsiflexe v hlezenních kloubech. 

Předloktí obou horních končetin můţeme mít poloţené na stole s dorsiflexí zápěstí, 

vzpíráme se od stolu a patami od podlahy. Nebo se stejným způsobem vzpíráme o naše 

stehna, kdy jsou dlaně na dolní třetině femuru. Pro zvýšení obtíţnosti cviku můţeme 

přidat během izometrie nadzvednutí kolene do mírné zevní rotace a abdukce v kyčelním 

kloubu s krátkou výdrţí, strany prostřídáme.  

 

2.2.7 Posturální terapie 

 

   Fyzioterapeutický koncept navazuje na Vojtovu vývojovou pohybovou ontogenezi. 

Vychází z vlivu atitud, tzn. z určitého základního drţení těla, které je třeba v pohybové 

reedukaci. Dále vychází ze základního vlivu postavení klíčových kloubů ramenních a 

kyčelních na motoriku. „Jejich výchozí postavení lze terapeuticky ovlivňovat zevním 

působením, označovaným jako centrace kloubu neboli změna atitudy. Koncept pracuje 

s hybnými programy, které se týkají těla jako celku, a důsledně dbá na parametry 

fyziologie těchto pohybových programů.“ Vychází z tzv. bazálních podprogramů 

primární vertikalizace člověka, snaţí se facilitovat a reedukovat fyziologické pohyby a 

fyziologickou dechovou mechaniku (Čápová, J., 2008, s. 12-15). 

 

   V prvním trimestru gravidity můţeme cvičit v poloze na boku, kdy je spodní horní 

končetina nataţená před tělem 100-120° flexe v ramenním kloubu, ale není v protrakci a 

loket v semiflexi dlaní v pronaci, druhá paţe je na boku. Horní dolní končetina je 

v nakročení opřená o pomůcku (oválný míč) v 90° flexi a mírné zevní rotaci s abdukcí 

kyčelního kloubu, spodní je zapřená v semiflexi. Hlava je rotována na čelo k podloţce. 

Fyzioterapeut zatlačí na dlaň, udá směr opory spodní ruky, ţena se zapírá loktem do 

podloţky vzniká aktivní centrace ramenního kloubu. Nebo klademe mírný odpor na 

horní lopatku. Můţeme nadzvednout horní koleno do zevní rotace s abdukcí. Pro 

zvýšení obtíţnosti pouţijeme mírný tlak na horní lopatku či ramenní kloub a lopatu 

pánevní kosti nebo za SIAS směrem ventrokraniálně a dorsokaudálně. Viz. obr. č. 6. 

 

 



 38 

Obr. č. 6. 

 

   

   Od druhého trimestru vyuţíváme pouze polohu vleţe na zádech s vypodloţenými 

dolními končetinami podle potřeby k vyhlazení kyfolordós, pokud ţena netrpí 

syndromem venae cavae. Dolní končetiny jsou v mírné zevní rotaci s abdukcí, noha 

v mírné inverzi s plantární flexí prstců. Srovnáme tělo do osy, paţe podél těla v zevní 

rotaci. Opět dáváme pozor na syndrom venae cavae. Ţena se snaţí dýchat do břicha tak, 

aby výdech prodlouţila slyšitelně na písmeno „Š..“  po dobu aţ 15 sekund. Během 

výdechu se stahují dolní ţebra kaudálním směrem, zapíná se m. transversus abdominis, 

svaly pánevního dna. Viz. obr. č. 7. Ve třetím trimestru toto cvičení zvolíme pouze 

v případě, pokud těhotné ţeně poloha vleţe na zádech vyhovuje. 

 

Obr. č. 7.  
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2.3 Cvičení v těhotenství  

 

   Cílem je udrţet organismus v optimální psychické a fyzické kondici, a tím příznivě 

ovlivnit správný vývoj plodu. Také je třeba zabránit negativním změnám, které 

těhotenství můţe způsobovat, a připravit těhotnou k zdárnému zvládnutí porodu. 

Cvičení se provádí podle jednotlivých trimestrů. Veškerá fyzická aktivita provozována 

v průběhu gravidity musí být schválena gynekologem, který dokáţe posoudit toleranci 

organismu vůči zátěţi. Je třeba brát v úvahu aktuální stav ţeny a plodu, pokročilost 

těhotenství, předchozí trénovanost a zváţit moţná rizika tělesné aktivity (Hromádková, 

J., kol.,  2002; Sikorová, L., 2006). 

 

Cvičení v prvním trimestru 

   Ţena můţe cvičit téměř vše, ale neměla by začínat s novým sportem, který před 

otěhotněním nedělala. Měla by dbát na své bezpečí a vyvarovat se rizikovým sportům, 

jako je potápění, horolezectví, bruslení, míčové hry, sjezdy na lyţích, rafting. Cvičení 

zaměřujeme na oblast těla, která nejvíce trpí v období těhotenství. Dbáme na správné 

drţení těla, procvičujeme prsní svaly, břišní svaly, svalstvo klenby noţní. Podporujeme 

odkrvování dolních končetin jako prevenci křečových ţil, střevní peristaltiku a elasticitu 

hrudníku. Trénujeme nácvik posilování svalstva pánevního dna. Relaxujeme vleţe na 

břiše, na boku. Cvičíme ve všech polohách a zvýšenou opatrnost klademe v období 

předpokládané menstruace (kurz Cvičení pro těhotné, Praha, 2009, 28.11.).  

 

Cvičení v druhém trimestru 

   Cvičíme totéţ jako v prvním trimestru, ale vynecháváme polohu na břiše. Také 

omezujeme dlouhé leţení na zádech pro nepříjemné pocity vyvolané syndromem dolní 

duté ţíly, viz. teoretická část. Dodrţujeme zásady správného drţení těla a zvedání 

břemen. Přidáváme cviky na protahování krční, hrudní a bederní páteře, posilování 

mezilopatkových svalů, hýţďových a stehenních. Nacvičujeme uvolňování kyčelních 

kloubů, sakroiliakálního skloubení a protahujeme adduktory, triceps surae. Břišní svaly 

šikmé a přímé posilujeme do 20. týdne těhotenství, později se můţeme zaměřit na šikmé 

svaly, a to maximálně do 28. týdne. Stále posilujeme svalstvo pánevního dna a dbáme 

na prevenci obstipace (kurz Cvičení pro těhotné, Praha, 2009, 28.11.). 
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Cvičení ve třetím trimestru 

   Můţeme cvičit předchozí cviky podle stavu a únavy. Vynecháváme cviky v poloze na 

zádech. Neposilujeme břišní svaly. Vědomě se snaţíme uvolňovat svaly pánevního dna. 

Více se zaměříme na podporu elasticity hrudníku, dýchání do břicha, protahování celé 

páteře, kyčlí a SI skloubení. Nacvičujeme přípravu na jednotlivé doby porodní se 

správným dýcháním, nácvik psího dýchání a zadrţení dechu, a dále vhodné relaxační 

polohy (kurz Cvičení pro těhotné, Praha, 2009, 28.11.). 

 

   V rámci praktické části jsem nafotila průřez nejzajímavějších cviků a relaxační polohy 

vhodné pro ţeny v druhém i třetím trimestru těhotenství. Cviky zaměřující se na 

stabilizaci trupového svalstva a uvolňovací cviky na kyčelní klouby. Dále 

automobilizační prvky při bolestech v tříslech, dolních ţeber a SI skloubení. Fotografie 

s popisky jsou uvedeny v příloze č. 8 aţ č. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

2.4 Průběh mé cvičební jednotky pro těhotné ženy 

 

   Na úvod těhotenského cvičení jsem se zeptala na subjektivní pocity ţen a zda nejsou 

nějaké změny, které bych měla vědět ohledně jejich zdravotního stavu. A také mě 

zajímalo, jak se cítily po předešlém cvičení. Hodinu jsem zahájila desetiminutovým 

aerobikem pro těhotné na zahřátí a prokrvení svalů, pak následovalo vydýchání a krátký 

strečink dolních končetin. Dále jsme přešly k posilování, které bylo rozloţeno do 

jednotlivých hodin, aby tolik nezatěţovalo těhotné. Některé hodiny byly více zaměřené 

na gluteální a stehenní svaly, jindy jsme posilovaly zádové, mezi lopatkové a prsní 

svaly. 

 

   Potom následovaly cviky na uvolnění kyčelních kloubů, SI skloubení, bederní a 

hrudní páteře. Pouţila jsme prvky z metody L. Mojţíšové a automobilizační cviky, 

některé jsou uvedeny pro představu v příloze č. 8 aţ č. 14. Podle zbývajícího času jsme 

se v některých hodinách více či méně věnovaly posturální terapii, dýchání do oblasti 

břicha s prodlouţeným výdechem na písmeno „ Š “ vleţe na zádech s elevovanými 

dolními končetinami na míči. V kaţdé poloze na zádech jsem těhotné upozornila na 

moţné stavy nevolnosti nebo špatného dýchání, které by mohlo vyvolat syndrom venae 

cavae. V tomto případě musí změnit polohu na bok. Ve třetím trimestru jsem cvičení 

vleţe na zádech vynechala. 

 

   Během cvičení jsem se snaţila ţeny upozornit na aktivní stah svalů PD hlavně v těch 

polohách, ve kterých se to nejlépe provádí. Nejprve vleţe na zádech, ale i v poloze na 

boku, ve sporu klečmo na čtyřech a vsedě na míči či v tureckém posedu. Ke konci 

cvičební jednotky jsem se zaměřila na strečink svalových skupin, které se nejvíce 

zatěţovaly během dané hodiny a vţdy se končilo protahováním šíjových svalů. Na 

závěr hodiny těhotné zaujaly relaxační nebo uvolňující polohu (viz. příloha č. 15) a za 

doprovodu příjemné hudby asi pět minut odpočívaly.  

 

   Cvičební jednotku pro těhotné jsme se snaţila sestavit tak, aby obsahovala co nejvíce 

prvků na protaţení a posílení partií potřebných v těhotenství. Dále jsem kladla důraz na 

aktivaci svalů PD a jednotlivé úseky cviků byly prokládány pauzami s vydýcháním. 
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2.5 Cvičení po porodu 

 

   Šestinedělí je období šesti týdnů po porodu, ve kterém se organismus ţeny 

vrací do původního stavu jako před otěhotněním. Jestliţe byl organismus správně 

připravený na těhotenství a porod, bude maminka lépe zvládat i toto období. 

Cvičení v šestinedělí má léčebný, preventivní i estetický význam. Cílem cvičení je 

povzbudit krevní oběh, zabránit vzniku embolů a tromboembolické nemoci. Upevnit a 

posílit svaly, které byly v těhotenství přetěţovány. Urychlit zavinování dělohy a zajistit 

správné uloţení dělohy v malé pánvi. Povzbudit laktaci mléčných ţláz. Urychlit návrat 

do celkové kondice tělesné i duševní (Volejníková, H., 2002). 

 

Metodický postup 

   Začneme cvičit 12-24 hodin po porodu. Kontraindikované jsou horečnaté stavy, 

symfyzeolýza či ruptura symfýzy. Několikrát denně provádíme polohování vleţe na 

břiše s podloţeným polštářkem pod břichem, nejlépe po kojení leţíme od 10 minut, po 

1hodinu, podle subjektivních pocitů ţeny. 

   První den po porodu provádíme aktivní dechová cvičení hrudní a brániční, cvičení 

distálních částí dolních končetin, nacvičujeme aktivaci svalů pánevního dna, posilujeme 

prsní svaly. Druhý a třetí den přidáme cvičení v kyčelních kloubech, vţdy střídáme 

končetiny jednotlivě a cviky vleţe na břiše. Od čtvrtého dne můţeme cvičit v opoře na 

čtyřech a vestoje. Nacvičujeme správné drţení těla a posilování pánevního dna ve 

vyšších polohách (Hromádková, J., kol.,  2002). 

 

   Břišní svaly posilujeme nejprve izometricky, začínáme dýcháním do břicha - můţeme 

pouţít prvky z posturální terapie nebo metody Brunkow. Snaţíme se aktivovat m. 

transversus abdominis, později přidáváme cviky na šikmé břišní svaly, poslední 

zatěţujeme m. rectus abdominis. Intenzivně posilujeme po skončení šestinedělí. 

Pro brzké navrácení ţeny do kondice a zlepšení postury osového orgánu, především 

posílení svalů PD, vyuţijeme fyzioterapeutické přístupy výše popsané. 
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Kasuistika číslo 1. 
 

Jméno: H. M. 

Ročník: 1979 

Gravidita: 34. týden 

Plánovaný porod: 30.6. 2010 

 

Status praesens 

Subj: asi od 32. týdne těhotenství se projevuje nechtěný únik moči několikrát za den, 

při kašli či kýchnutí, chůzí ze schodů. Cítí se dobře, ale tento stav je nepříjemný. 

Obj: orientovaná všemi kvalitami, spolupracuje. 

Pacientka trpí kaţdodenním nechtěným únikem moči zejména při chůzi ze schodů, 

smíchu a kašli. Gynekolog ji informoval, ţe v období těhotenství je to běţný stav, ţe by 

měla chodit na cvičení pro těhotné a pokud by příznaky přetrváva-li i delší dobu po 

porodu, tak ji podrobněji vyšetří a stanový léčbu.  

 

Anamnéza 

 

RA: otec Ca kůţe léčil se 12 let, zemřel na cirhósu jater v 57 letech; matka zdravá, 

hypertenze, obezita; bratr r. 77 alergie na pyl. 

OA: běţné dětské nemoci, r. 2007 reflux ţaludku - zánět.  

GA: menzes od 13 let, pravidelná; v 16 letech vypalování čípku, r. 2005 konizace 

čípku; porod 0, potrat 0. 

Uro.A: urologem nevyšetřena. 

FA: 0 

A.A: 0 

Abusus: před otěhotněním 3/d cigareta, alkohol příleţitostně / v těhot. 0, káva 2/d. 

Sport.A: do 25 let body fitness (intenzivní trénink), rekreačně brusle. 

PA: prodavačka v koupelnovém studiu – zaměstnání s převahou sedu. 

SA: r. 2008 vdaná, ţije s manţelem v panelovém domě 7. patro s výtahem. 
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NO: v prvním trimestru nauzea, zvracení; od 32. týdne se objevily kaţdodenní potíţe 

s nechtěným únikem moči, které se projevují po kapkách moče vţdy při nečekaném 

kýchnutí, při kašli. Hůře udrţí moč, kdyţ má močový měchýř plný a včas se nedostane 

na toaletu, zejména pak při chůzi ze schodů dojde k většímu úniku moči. Během 

ranního vstávaní k úniku nedochází, snaţí se chodit přes noc na WC a na večer omezuje 

příjem tekutin. Pouţívá vloţky, aby nedošlo k nechtěné nehodě ve společnosti. Tato 

situace jí znepokojuje. 

 

Vstupní kineziologický rozbor dne 23.5. 2010 

 

Váha: 75,4kg / před otěhotněním 61kg   BMI = 28 

Výška: 164cm 

 

Vyšetření statické (vyšetření postavy) 

Ze zadu: 

Hlava, ramena: hlava v ose, hypertonus a Tr.p. m. trapezius kraniální část, rameno l.dx. 

výše, lopatky scapulae alatae bilat.margo mediális. 

Páteř: hypertonus PVS v Th/L oblasti. 

Pánev: zadní spiny asymetrické, SIAP l.dx. výše, l.sin níţe,  

(fenomén předbíhání), SI posun. 

DKK:  bilat. otok kolem kotníků, Achillovy šlachy prosáklé, paty kulovité, více 

zatěţuje DK l.dx. - svaly lýtka výrazné, stehenní svaly symetrické, DK l.sin. podkolenní 

a gluteální rýha jsou níţe. 

 

Z boku: 

Hlava, ramena: hlava v mírném předsunu, ramena v protrakci 

Páteř: processus spinosus C7 prominuje, mírně zvýšená Th kyfosa, hyperlordosa Lp 

Pánev: v anteverzi, břišní stěna prominuje dopředu (těhotenské břicho). 

DKK: haluxy 0, podélně plochá noha 2/3 bilat, kolenní klouby v hyperextenzi. 

 

Ze předu: 

Hlava, ramena: hlava mírně rotovaná l.dx., klíční kosti symetrické, rameno l.dx. výše. 

Pánev: v anteverzi,  SIAS nad inguinami, symetrická. 

DKK: na nohách vidět hra šlach, příčná klenba více zatíţená, prsty v semiflexi. 
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Měření olovnicí: 

Z boku: prochází středem ramenního kloubu, neprochází kyčelním kloubem,  

             dopadá před hlezení kloub. 

Ze zadu: prochází středem. 

Hloubka: Cp 2,5cm, Lp 6cm. 

 

Vyšetření dynamické  

(vyšetření páteře) 

Schoberova vzdálenost   12cm 

Stiborova vzdálenost       7cm 

Čepojova vzdálenost        2cm 

Ottova inklinační vzdálenost  3cm 

Ottova reklinační vzdálenost  2cm 

Thomayerova vzdálenost      35cm 

Úklony    dx 13cm / sin 15cm 

 

Antropometrie  

(délka a obvodové rozměry v cm) 

HKK:  

 délka celé horní končetiny 65 

bilat. 

 obvod paţe relax 30 / stres 31 

bilat. 

DKK: 

 anatomická délka 77 bilat. 

 funkční délka 84 bilat. 

 obvod stehna 49 bilat. 

 obvod kolene dx 42 / sin 41 

 odvod lýtka 42 bilat. 

 obvod nad kotníky 24 bilat., přes 

patu 31 bilat., pod kotníky 28 

bilat. 

 míra přes nárt dx 23 / sin 24,5  

 přes hlavičky MP 22 bilat. 

 

Pásová míra: 

 bicristále 33 

 bispinále 30 

 bitrochanterica 36 

 

Obvod pasu: 

 ve výši pupku 105 

 ve výši trochanterů 106 

 

Obvod hrudníku: 

 přes střed sterna 93 

 přes xifosternále exspir. 83 / 

inspir 86 

 

ROM kyčelní kloub(oboustranně): 

(aktivně) 

S  nevyš.- 0 – 100,  

Flx. s flekt. kolenem 

F  30 – 0 – 30  

R  40 – 0 – 40  

(pasivně) 

S  nevyš.- 0 – 110 (těhot. břicho) 

Flx. s flekt. kolenem. 

F  40 – 0 – 40  

R  45 – 0 – 45  
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Svalový test dle Jandy   

(oboustranně)       

m. iliopsoas  4 

m. rectus femoris 4 

mm. add. 3 

mm. abd. 3 

m. gluteus maximus – nevyšetřen 

v poloze na břiše 

svaly pro zevní rotaci v kyčel. kl. 4 

svaly pro vnitřní rotaci v kyčel. kl. 3 

břišní svaly – nevyšetřeny 

zádové svaly – nevyšetřeny  

Zkrácené svaly (oboustranně) 

m. trapezius horní část stupeň 1 

m. levator scapulae stupeň 1 

m. pectoralis major (sternální část) 

stupeň 1 

m. piriformis l. dx stupeň 1  

m. iliopsoas stupeň 1 

m. tensor fascie latae stupeň 1 

svaly flexory kolene stupeň  1 

m. triceps surae stupeň 1 

 

 

Aspekce: barva kůţe v normě, hydratovaná, bez varixů a defektů. 

Palpace:  zvýšená citlivost lig. sacrotuberale a mm. addukt. 

 

Palpační vyšetření stahu svalů pánevního dna podle Oxfordského měřítka  

Síla svalová pánevního dna stupeň 3. 

Dotazník I-QoL: 39,7 % 

Gaudenzův dotazník: stresové skóre 10 bodů (stresová inkontinence) 

                                     urgentní skóre 4 body 

Hodnocení stresové ink. dle Ingelmanna – Sundberga: 1 stupeň 

Test přerušení ranního močení: neprovede 

 

Závěr vyšetření:  Pacientka H.M. ve věku 31 let v 34. týdnu těhotenství, je v dobré 

fyzické kondici, trpí častým nechtěným únikem moči. Svalová síla stupeň 4, rozsahy 

kloubní aktiv. a pasiv. bez omezení do krajních poloh bez bolesti. Pohyblivost hrudní a 

bederní páteře omezená, pohyblivost spodní části ţeber omezená. Svaly zkrácené 

v horní části trupu bilaterálně (m. trapezius kraniální část, m. levator scapulae, m. 

pectoralis major) a flexory dolní končetiny (m. iliopsoas, m. tensor fascie latae), m. 

piriformis l.dx., dále flexory kolenního kloubu, m. triceps surae. Podle digitálního 

vyšetření síla pánevních svalů stupeň 3 podle Oxfordského měřítka. Kvalita ţivota ţeny 

je na 40 % podle subjektivního dotazníku I-QoL. Průběh fyzioterapie v těhotenství je 

příloze č. 4.  
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Krátkodobý plán terapie:  

 

 instruktáţ správné ţivotosprávy, péče o pánevní dno 

 uvědomění si svalů pánevního dna palpací při kontrakci, relaxaci 

 aktivní trénink svalů PD nejprve v odlehčené poloze vleţe na zádech 

s vypodloţenou pánví polštářem a vědomé uvolňování těchto svalů 

 zátěţ budeme postupně navyšovat kaţdý týden, začneme na 3 vteřinách staţení a 

6 vteřin relaxace svalů PD. Končit budeme na 12 sek. stahu / 24 sek. relaxace. 

 vţdy kaţdý den v délce 10-15minut cvičení, zaznamenávat do deníčku a 

připisovat nechtěný únik moči kdy a v jaké situaci 

 skupinové cvičení pro těhotné kaţdý týden 

 fyzioterapie jednou týdně 

 PIR s protaţením na zkrácené svaly z předchozího nálezu 

 instruktáţ ţeny autoterapie post izometrické relaxace 

 dále příprava nohy na nácvik prvků ze SMS a korigovaný stoj 

 Brunkow metoda vsedě 

 prvky z posturální terapie, dýchání do břicha 

 

Dlouhodobý plán: 

 

 V porodnici: od prvního dne po porodu cévní gymnastika, dýchání do břicha, 

aktivace svalů pánevního dna, cvičení na lůţku, bridging, chůze po chodbě, 

polohování na břiše pro podporu zavinování dělohy. 

 

 Doma: pokračovat v aktivaci svalů pánevního dna, protahovat zkrácené svaly, 

posilovat gluteální svaly a  prsní svaly, nácvik korigovaného stoje, navíc aspoň 

jednou denně cvičit podle metody L. Mojţíšové do kontrolního vyšetření. 

 

 Fyzioterapie po porodu: jednou za čtrnáct dní, aktivace m. transversus 

abdominis posturální terapií nejprve na zádech, pak zvyšování obtíţnosti na 

boku. Dále metoda Brunkow nejprve v poloze na zádech s postupnou elevací 

končetin a v leţe na břiše. Pokračování v SMS na labilních plochách. 
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Kontrolní kineziologický rozbor 10. den po porodu dne 12.7. 2010 

 

Váha: 70kg   BMI = 26 

 

Status praesens 

Subj: cítí se dobře, vsedě bolestivá epiziotomie, bolest v oblasti C/Th páteře s iradiací 

do hlavy, k večeru je unavená, v noci spí dobře.  

Obj: orientovaná všemi kvalitami, spolupracuje. 

Porod probíhal vaginální cestou bez komplikací pod epidurální anestezií, porodník 

provedl krátký nástřih lateromediálně. Nechtěný únik moči se projevil při vertikalizaci z 

lůţka, kdy pro bolest v oblasti vagíny nedokázala rychle stáhnout močové svěrače, 

uniklo větší mnoţství moče do vloţky. Stav trval asi dva dny po porodu. Asi po týdnu 

při pravidelném cvičení na pánevní dno, oblast přestávala být citlivá a k úniku uţ 

nedocházelo ani po smíchu a během kašle. 

 

ROM kyčelní kloub (oboustranně) 

(aktivně) 

S  15 - 0 – 120, Flx. s flekt. kolenem. 

F  35 – 0 – 35 

R  45 – 0 – 45  

(pasivně) 

S  20 - 0 – 130, Flx. s flekt. kolenem. 

F   40 – 0 – 40  

R  45 – 0 – 45  

 

Zkrácené svaly (oboustranně) 

m. trapezius kraniální část stupeň 1 

m. levator scapulae stupeň 1 

m. pectoralis major – nevyšetřen 

nepříjemné pro ţenu 

m. tensor fascie latae stupeň 1 

svaly flexory kolene stupeň  1 

m. triceps surae stupeň 1 

 

 

Svalový test dle Jandy    

(oboustranně)      

m. iliopsoas  4 

m. rectus femoris 4 

mm. add. 3 

mm. abd. 3 

m. gluteus maximus 3 

svaly pro zevní rotaci v kyčel. kl. 4 

svaly pro vnitřní rotaci v kyčel. kl. 3 

m. rectus abdominis 3 

m. obliguus internus et externus 

abdominis 3 

extenze trupu 4 
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Aspekce: barva kůţe v normě, hydratovaná, bez varixů a defektů. 

Palpace:  citlivost lig. sacrotuberale a mm. addukt. v normě 

 

Oxfordské měřítko 

Síla svalová pánevního dna palpací nevyšetřena, ţena v období šestinedělí. 

 

Dotazník I-QoL: 67 % 

Gaudenzův dotazník: nehodnocen, ţena bez projevů samovolného úniku moči. 

Test přerušení ranního močení: dovede močení přerušit. 

 

Závěr vyšetření:  Pacientka H.M. ve věku 31 let po porodu, rodila spontánně vaginální 

cestou 2.7. 2010, chlapec 3,79kg, 51cm. K úniku moči docházelo dva dny po porodu, 

jelikoţ nedokázala aktivovat svaly pánevního dna z důvodu bolestivé epiziotomie. Asi 

po týdnu se únik moči neprojevil ani při zvýšené zátěţi i při kašli. Kvalita ţivota se 

zvýšila na 67 %. Ţena je v dobré fyzické kondici. Udává bolesti C/Th oblasti 

s občasnou iradiací do hlavy. Svalová síla břišních svalů a adduktorů 3, rozsahy kloubní 

aktiv. a pasiv. bez omezení do krajních poloh bez bolesti. Svaly zkrácené v horní části 

trupu bilaterálně (m. trapezius kraniální část, m. levator scapulae, m. pectoralis major) a 

flexory dolní končetiny (m. tensor fascie latae, flexory kolenního kloubu, m. triceps 

surae). Průběh fyzioterapie po porodu je v příloze č. 5. 
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Krátkodobý plán terapie:  

 

 přestoţe únik moči po porodu se neprojevuje, budeme pokračovat v terapii jako 

prevenci 

 aktivní trénink svalů PD nejprve v odlehčené poloze, vleţe na zádech 

s vypodloţenou pánví polštářem a vědomé uvolňování těchto svalů 

 začneme od 5 sekund stahu a 10 sekund relaxace svalů PD,  

      budeme končit na 12 sek. stahu / 24 sek. relaxace 

 vţdy kaţdý den v délce 10-15minut cvičení, zaznamenávat do deníčku a 

připisovat nechtěný únik moči - kdy a v jaké situaci 

 týden po porodu začne ţena nacvičovat kontrakce svalů PD vsedě, ve vzporu 

klečmo a ve stoji 

 péče o jizvu po epiziotomii (jemná masáţ, promazávání) 

 k domácímu cvičení přibude cvičební jednotka podle L. Mojţíšové kaţdý den, 

v ideálním případě i dvakrát denně 

 fyzioterapie jednou za čtrnáct dní 

 PIR s protaţením na zkrácené svaly z předchozího nálezu  

 instruktáţ ţeny autoterapie PIR 

 dále příprava nohy na nácvik prvků ze SMS a korigovaný stoj 

 zvyšování obtíţnosti SMS na labilních plochách 

 Brunkow metoda vleţe na zádech, na břiše 

 prvky z posturální terapie, dýchání do břicha v poloze na zádech, později na 

boku s přidáváním lehkého odporu 

 

Dlouhodobý plán terapie:  

 

 pokračování v aktivaci svalů PD, denně 12sek stah / 24sek. relaxace 

 pánevní dno cvičit denně aspoň 10 minut, zapojit aktivaci i při jiných 

činnostech, jako např.: u mýtí nádobí, ţehlení, stání ve frontě, vsedě 

v zaměstnání 

 aktivovat svaly PD při zátěţi 

 hlídat si korigovaný stoj a sed v běţném denním ţivotě 

 cvičit cviky podle L. Mojţíšové aspoň třikrát do týdne 
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Výstupní kineziologický rozbor dne 13.9. 2010 

10. týdnů po porodu 

 

Váha: 67kg         BMI = 25 

 

Status praesens 

Subj: někdy se cítí více unavená, dolní končetiny uţ neotékají. Nechtěný únik moči se 

neprojevil, je spokojená s účinkem léčby, ve cvičení bude pokračovat i na dále. 

Obj: orientovaná všemi kvalitami, spolupracuje, pacientka je bez příznaků nechtěného 

úniku moče, aktivně přistupuje k terapii, zvládá veškeré cviky. 

 

Vyšetření statické (vyšetření postavy) 

Ze zadu: 

Hlava, ramena: hlava v ose, ramena symetrické, bez zvýšeného napětí a Tr.p. 

Páteř:  fyziologický nález. 

Pánev: symetrická, SIAP a cristy v ose. 

DKK: Achillovy šlachy mírně prosáklé, paty kulovité, tonus hýţďových svalů 

symetrický, reliéf stehen symetrický. 

 

Z boku: 

Hlava, ramena: hlava v mírném předsunu, ramena v mírné protrakci. 

Páteř: processus spinosus C7 prominuje, zvýšená lordosa Lp. 

Pánev: ve středním postavení, břišní stěna posílena, pupek ve středu. 

DKK: haluxy 0, podélně plochá noha 1/3 bilat, kolenní klouby v hyperextenzi. 

 

Ze předu: 

Hlava, ramena: hlava mírně rotovaná l.dx., klíční kosti symetrické. 

Pánev: fyziologický nález. 

DKK: mírné plochonoţí, kolena v ose, stehna symetrická. 
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Měření olovnicí 

Z boku: prochází středem.     

Ze zadu: prochází středem. 

Hloubka: Cp 2cm, Lp 4cm

 

Vyšetření dynamické  

(vyšetření páteře) 

Schoberova vzdálenost   14cm 

Stiborova vzdálenost       10cm 

Čepojova vzdálenost        3cm 

Ottova inklinační vzdálenost  3,5cm 

Ottova reklinační vzdálenost  2cm 

Thomayerova vzdálenost      0cm 

Úklony         dx 15cm / sin 15cm 

 

Antropometrie  

(pouze obvodové rozměry v cm) 

DKK: 

 obvod stehna 49 bilat. 

 obvod kolene dx 40 / sin 40 

 odvod lýtka 41 bilat. 

 obvod nad kotníky 22 bilat., přes 

patu 31 bilat., pod kotníky 27 

bilat. 

 míra přes nárt dx 22 / sin 22  

 přes hlavičky MP 22 bilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pásová míra: 

 bicristále 33 

 bispinále 30 

 bitrochanterica 36 

 

Obvod pasu: 

 ve výši pupku 74 

 ve výši trochanterů 100 

 

Obvod hrudníku: 

 přes střed sterna 90 

 přes xifosternále exspir.83/  

inspir 87 

 

ROM kyčelní kloub(oboustranně): 

(aktivně) 

S  15 - 0 – 120, Flx. s flekt. kolenem. 

F  35 – 0 – 35 

R  45 – 0 – 45  

(pasivně) 

S  20 - 0 – 130, Flx. s flekt. kolenem. 

F   40 – 0 – 40  

R  45 – 0 – 45  
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Zkrácené svaly (oboustranně) 

m. pectoralis major (střední část)  

stupeň 1 

m. tensor fascie latae stupeň 1  

m. iliopsoas stupeň 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalový test dle Jandy  

(oboustranně)      

m. iliopsoas  4 

m. rectus femoris 4 

mm. add. 4 

mm. abd. 4 

m. gluteus maximus 4 

svaly pro zevní rotaci v kyčel. kl. 4 

svaly pro vnitřní rotaci v kyčel. kl. 4 

m. rectus abdominis 4 

m. obliguus internus et externus 

abdominis 4 

extenze trupu 4

Aspekce: barva kůţe v normě, hydratovaná, bez varixů a defektů. 

Palpace:  citlivost lig. sacrotuberale a mm. addukt. v normě. 

 

Oxfordské měřítko 

Síla svalová pánevního dna stupeň 5. 

 

Dotazník I-QoL: 86 % 

Test přerušení ranního močení: dovede močení zastavit 

 

Závěr vyšetření:  Pacientka H.M. ve věku 31 let, asi 10. týdnů po porodu je v dobré 

fyzické kondici a fyziologicky kontinentní. Svalová síla stupeň 4, rozsahy kloubní aktiv. 

a pasiv. bez omezení do krajních poloh bez bolesti. Pohyblivost celé páteře bez 

omezení. Zkrácený pectoralis major sternální část a flexory dolní končetiny (m. 

iliopsoas, m. tensor fascie latae). Podle digitálního vyšetření síla pánevních svalů stupeň 

5 podle Oxfordského měřítka. Dle dotazníku I-QoL byla kvalita ţivota ţeny před léčbou 

na 40 %, po fyzioterapii a domácí léčbě se zvýšila na 86 % kvality ţivota. Tento 

výsledek ukazuje na hodnocení pacientky, ţe léčba byla efektivní, vedla ke zlepšení 

jejího stavu o 46 %.  
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Kasuistika číslo 2. 
 

Jméno: K. P. 

Ročník: 1977 

Gravidita: 33. týden 

Plánovaný porod: 8.7. 2010 

 

Status praesens 

Subj: asi od 30. týdne těhotenství trpí častým nechtěným únikem moči několikrát za 

den při kašli, rychlejší chůzi. Cítí se dobře, ale únikem moči je znepokojena. 

Obj: orientovaná všemi kvalitami, spolupracuje. 

Pacientka má potíţe s nechtěným únikem moči při kašli, smíchu, rychlejší chůzi. Na 

urologii dosud nevyšetřena. Dle gynekologa pokud se potíţe s únikem moči po prvním 

porodu do 3měsíců neupraví a budou-li přetrvávat i po porodu druhém, pošle ji na 

vyšetření a naplánují operaci pro řešení močové inkontinence. Po prvním porodu se 

nechtěný únik moči spontánně upravil asi do jednoho měsíce, ale občas došlo k úniku 

pár kapek moče při nečekaném kýchnutí s plným moč. měchýřem. 

 

Anamnéza 

 

RA: otec zemřel v 35 letech na leukémii; matka v anam. Ca prsu, zdráva. 

OA: běţné dětské nemoci, ve 22 letech plicní embolie po per os antikoncepci,  zjištěná 

Leidenská mutace, r. 2006 st.p. apendectomii. 

GA: menzes od 15 let, pravidelná; r. 2008 spontánní porod syna, potrat 0. 

Uro.A: urologem nevyšetřena.  

FA: Clexane 2/d, 0,6mg injekčně (antikoagulancium).  

A.A: bříza, syrová mrkev. 

Abusus: nekuřačka; alkohol příleţitostně, v těhotenství ne. 

Sport.A: rekreačně kolo, plavání, lyţe. 

PA: učitelka na prvním stupni ZŠ. 

SA: r. 2005 vdaná, bydlí s rodinou v nízkopodlaţním rodinném domě. 
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NO: od pátého měsíce těhotenství nosí stehenní tlakové punčochy, na večer otékají 

kotníky, od 30. týdně gravidity kaţdodenní nechtěný únik moči, který se projevuje při 

ranním vstávaní z postele, kdyţ má plný močový měchýř a při vertikalizaci dojde 

k většímu úniku moči. S přidrţením ruky na vagíně dojde na toaletu a dokoná potřebu, 

proud moči nemůţe zastavit. Dále se projevuje vţdy při nečekaném kýchnutí a při kašli 

unikne větší mnoţství moči. Nosí vloţky, aby nedošlo k nějaké nehodě ve společnosti. 

Cítí se frustrovaná, ţe ve 33 letech nedokáţe udrţet moč. Nehody se v poslední době 

stávají častěji i několikrát za den. Hlavně pokud včas nedojde na toaletu při delších 

pochůzkách. Začala omezovat příjem tekutin. 

 

Vstupní kineziologický rozbor dne 26.5. 2010 

 

Váha: 82kg / před otěhotněním 71kg   BMI = 25    

Výška: 180cm 

 

Vyšetření statické (vyšetření postavy) 

Ze zadu: 

Hlava, ramena: hlava v ose, rameno l.dx. výše. 

Páteř: mírná skoliosa v Th páteři konvexita l.dx., lopatka l.dx. vysunuta výše, scapulae 

alatae lehce dolní úhel, hypertonus PVS v Th/L přechodu, hyperlordosa Lp, 

thoracodorsální taile výraznější l.sin. Při předklonu prominující gibbus PVS l.dx. v Thp. 

Pánev:  lehce vybočená l.sin., cristy a SIAP v ose. 

DKK: kvadratické paty, Achill. šlacha a lýtkové svaly výraznější l.dx., podkolenní rýha 

l.dx. výše, gluteální rýha l.sin. níţe. 

Z boku: 

Hlava, ramena: hlava v mírném předsunu, ramena v protrakci. 

Páteř: hyperlordosa Lp, zvýšená kyfosa Th, hyperlordosa Cp. 

Pánev: v anteverzi, břišní stěna prominuje dopředu (těhotenské břicho). 

DKK: haluxy 0, plochonoţí 0, hyperextenze kolen bilat. 

Ze předu: 

Hlava, ramena: hlava v ose, ramena v protrakci, klíční kost l.dx. výše. 

Pánev: v anteverzi,  vybočená l.sin., SIAS nad inguinami. 

Břišní diastáza nad pupkem 10cm, široká 3cm (vidět v pololehu). 

DKK: výraznější šlachy na dorsum nohy, rekurvace kolen do vnitřní rotace. 
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Měření olovnicí 

Z boku: v normě 

Ze zadu: neprochází vrcholem Th páteře, dopadá mezi paty. 

Hloubka: Cp 3cm, Lp 6cm. 

 

Vyšetření dynamické  

(vyšetření páteře) 

Schoberova vzdálenost   14cm 

Stiborova vzdálenost       8cm 

Čepojova vzdálenost        3cm 

Ottova inklinační vzdálenost  2cm 

Ottova reklinační vzdálenost  1cm 

Thomayerova vzdálenost      15cm 

Úklony    dx 10cm / sin 10cm 

 

Antropometrie  

(délka a obvodové rozměry v cm) 

HKK:  

 délka celé horní končetiny 72 

bilat. 

 obvod paţe relax 28 / stres 30 

bilat. 

DKK: 

 anatomická délka 90 bilat. 

 funkční délka 95 bilat. 

 obvod stehna 48 bilat. 

 obvod kolene dx 40 / sin 40 

 odvod lýtka 39 bilat. 

 obvod nad kotníky 23 bilat., přes 

patu 33 bilat., pod kotníky 28 

bilat. 

 míra přes nárt   25 bilat.  

 přes hlavičky MP 24 bilat. 

 

 

Pásová míra: 

 bicristále 31 

 bispinále 30 

 bitrochanterica 39 

 

Obvod pasu: 

 ve výši pupku 96 

 ve výši trochanterů 109 

 

Obvod hrudníku: 

 přes střed sterna 93 

 přes xifosternále exspir. 82 / 

inspir 83 

 

ROM kyčelní kloub(oboustranně): 

(aktivně) 

S  nevyš.- 0 – 110 s flekt. kolenem 

F  35 – 0 – 35  

R  40 – 0 – 40  

(pasivně) 

S  nevyš.- 0 – 110 s flekt. kolenem                             

(těhot. břicho) 

F  40 – 0 – 40  

R  45 – 0 – 45  
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Zkrácené svaly (oboustranně) 

m. trapezius kraniální část stupeň 1 

m. levator scapulae stupeň 1 

m. sternocleidomastoideus stupeň 1 

m. pectoralis major (sternální část) 

stupeň 1 

mm. addukt. krátké stupeň 1 

m. triceps surae stupeň 1 

 

 

 

 

Svalový test dle Jandy  

(oboustranně)        

m. iliopsoas  4 

m. rectus femoris 4 

mm. add. 3 

mm. abd. 3 

m. gluteus maximus – nevyšetřen 

v poloze na břiše 

svaly pro zevní rotaci v kyčel. kl 3 

svaly pro vnitřní rotaci v kyčel. kl. 3 

břišní svaly – nevyšetřeny                 

zádové svaly – nevyšetřen

Aspekce: barva kůţe v normě, hydratovaná, mírné varixy na zadní straně lýtek, jizvy 0. 

Palpace:  zvýšená citlivost lig. sacrotuberale a mm. addukt.  

 

Palpační vyšetření stahu svalů pánevního dna podle Oxfordského měřítka 

Síla svalová pánevního dna stupeň 3. 

Dotazník I-QoL: 29,5 % 

Gaudenzův dotazník: stresové skóre 10 bodů (stresová inkontinence) 

                                     urgentní skóre 6 bodů  

Hodnocení stresové ink. dle Ingelmanna – Sundberga: 2 stupeň 

Test přerušení ranního močení: neprovede 

 

Závěr vyšetření:  Pacientka K. P. ve věku 33 let a v 33. týdnu těhotenství, je v dobré 

fyzické kondici, trpí kaţdodenním nechtěným únikem moči ve větším mnoţství, při 

zvýšené zátěţi. Svalová síla stupeň 4, rozsahy kloubní aktiv. a pasiv. bez omezení do 

krajních poloh bez bolesti. Pohyblivost hrudní a bederní páteře omezená, pohyblivost 

spodní části ţeber omezená, skoliosa v Thp s konvexitou l.dx. Svaly zkrácené v horní 

části trupu oboustranně (m. trapezius kraniální část, m. levator scapulae, m. 

sternocleidomastoideus, m. pectoralis major), dále adduktory kyčelního kloubu a triceps 

surae. Podle digitálního vyšetření síla pánevních svalů stupeň 3 podle Oxfordského 

měřítka. Kvalita ţivota ţeny je na 30 % podle subjektivního dotazníku I-QoL. Průběh 

fyzioterapie v těhotenství je příloze č. 6.     
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Krátkodobý plán terapie:  

 

 instruktáţ správné ţivotosprávy, péče o pánevní dno 

 uvědomění si svalů pánevního dna palpací při kontrakci, relaxaci 

 aktivní trénink svalů PD nejprve v odlehčené poloze, vleţe na zádech 

s vypodloţenou pánví polštářem a vědomé uvolňování těchto svalů 

 zátěţ budeme postupně navyšovat kaţdý týden, začneme na 3 vteřinách staţení a 

6 vteřin relaxace svalů PD. Končit budeme na 12 sek. stahu / 24 sek. relaxace. 

 vţdy kaţdý den v délce 10-15minut cvičení, zaznamenávat do deníčku a 

připisovat nechtěný únik moči kdy a v jaké situaci 

 skupinové cvičení pro těhotné kaţdý týden 

 fyzioterapie jednou týdně 

 PIR s protaţením na zkrácené svaly z předchozího nálezu 

 instruktáţ ţeny autoterapie post izometrické relaxace 

 dále příprava nohy na nácvik prvků ze SMS a korigovaný stoj 

 Brunkow metoda vsedě 

 prvky z posturální terapie, dýchání do břicha 

 

Dlouhodobý plán: 

 

 V porodnici: od prvního dne po porodu cévní gymnastika, dýchání do břicha, 

aktivace svalů pánevního dna, cvičení na lůţku, bridging, chůze po chodbě, 

polohování na břiše pro podporu zavinování dělohy. 

 

 Doma: pokračovat v aktivaci svalů pánevního dna, protahovat zkrácené svaly, 

posilovat gluteální svaly a prsní svaly, nácvik korigovaného stoje, navíc aspoň 

jednou denně cvičit podle metody L. Mojţíšové do kontrolního vyšetření. 

 

 Fyzioterapie po porodu: jednou za čtrnáct dní, aktivace m. transversus 

abdominis posturální terapií nejprve na zádech, pak zvyšování obtíţnosti na 

boku. Dále metoda Brunkow nejprve v poloze na zádech s postupnou elevací 

končetin a v leţe na břiše. Pokračování v SMS na labilních plochách. 
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Kontrolní kineziologický rozbor 11. den po porodu dne 19.7. 2010 

 

Váha: 79kg   BMI = 24 

 

Status praesens 

Subj: někdy se cítí více unavená, hlavně k večeru, je pro ni náročné starat se o dvě děti. 

Večer otékají kotníky, nechtěný únik moči přetrvává. 

Obj: Porod probíhal vaginální cestou bez váţnějších komplikací pod epidurální 

anestezií. K úniku moči docházelo od prvního dne po porodu. Během vertikalizace 

došlo k většímu úniku moči nestačila doběhnout na toaletu. V porodnici v průběhu dne 

nosila silné vloţky. Začala pomalu aktivovat svaly v oblasti pánve, asi po týdnu zvýšená 

citlivost epiziotomie odezněla. Snaţí se cvičit pravidelně, nosí vloţky, jelikoţ stále 

dochází denně k většímu úniku moči při chůzi ze schodů, popobíhání tak i při 

kašli. 

 

ROM kyčelní kloub(oboustranně): 

(aktivně) 

S  10 –  0 – 120 s flekt. kolenem 

F  35 – 0 – 35 

R  40 – 0 – 40 

(pasivně) 

S  15 – 0 – 130 s flekt. kolenem 

F  40 – 0 – 40 

R  45 – 0 – 45 

 

Zkrácené svaly (oboustranně) 

m. trapezius kraniální část stupeň 1 

m. sternocleidomastoideus stupeň 1 

m. pectoralis major (sternální část) 

stupeň 1 

 

 

Svalový test dle Jandy 

(oboustranně) 

m. iliopsoas  4 

m. rectus femoris 4 

mm. add. 3 

mm. abd. 3 

m. gluteus maximus – nevyšetřen 

v poloze na břiše 

svaly pro zevní rotaci v kyčel. kl. 3 

svaly pro vnitřní rotaci v kyčel. kl. 3 

m. rectus abdominis 3 

m. obliguus internus et externus 

abdominis 3 

extenze trupu 3

Aspekce: barva kůţe v normě, hydratovaná, varixy na zadní straně lýtek, jizvy 0.. 

Palpace:  zvýšená citlivost lig. sacrotuberale. 
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Oxfordské měřítko 

Síla svalová pánevního dna palpací nevyšetřena, ţena v období šestinedělí. 

 

Dotazník I-QoL: 39,7 % 

Gaudenzův dotazník: stresové skóre 10 bodů (stresová inkontinence) 

                                     urgentní  skóre 6 bodů 

Hodnocení stresové ink. dle Ingelmanna – Sundberga: 2 stupeň 

Test přerušení ranního močení:  nedovede dobře močení přerušit 

 

Závěr vyšetření:  Pacientka K. P. ve věku 33 let po porodu, rodila spontánně vaginální 

cestou 8.7. 2010, holka 4,25kg 52cm. Kaţdý den nosí vloţky, jelikoţ stále dochází 

k většímu úniku moči při chůzi ze schodů, popobíhání a kdyţ se nekontroluje při kašli. 

Podle subjektivního dotazníku I-QoL je kvalita ţivota ţeny na 40 %. Ţena je v dobré 

fyzické kondici. Svalová síla břišních svalů a adduktorů 3, diastáza břišních svalů 

přetrvává, rozsahy kloubní aktiv. a pasiv. bez omezení do krajních poloh bez bolesti. 

Svaly zkrácené v šíjové oblasti (m. trapezius karniální část, m. sternocleidomastoideus, 

m. pectoralis major sternální část). Průběh fyzioterapie po porodu je v příloze č. 7.  
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Krátkodobý plán terapie:  

 

 aktivní trénink svalů PD nejprve v odlehčené poloze, vleţe na zádech 

s vypodloţenou pánví polštářem a vědomé uvolňování těchto svalů 

 začneme od 5 sekund stahu a 10 sekund relaxace svalů PD,  

      budeme končit na 12sek. stahu / 24sek. relaxace 

 vţdy kaţdý den v délce 10-15minut cvičení, zaznamenávat do deníčku a 

připisovat nechtěný únik moči - kdy a v jaké situaci 

 týden po porodu začne ţena nacvičovat kontrakce svalů PD vsedě, ve vzporu 

klečmo a ve stoji 

 péče o jizvu po epiziotomii (jemná masáţ, promazávání) 

 k domácímu cvičení přibude cvičební jednotka podle L. Mojţíšové kaţdý den, 

v ideálním případě i dvakrát denně 

 fyzioterapie jednou za čtrnáct dní 

 PIR s protaţením na zkrácené svaly z předchozího nálezu  

 instruktáţ ţeny autoterapie PIR 

 dále příprava nohy na nácvik prvků ze SMS a korigovaný stoj 

 zvyšování obtíţnosti SMS na labilních plochách 

 Brunkow metoda vleţe na zádech, na břiše 

 prvky z posturální terapie, dýchání do břicha v poloze na zádech, později na 

boku s přidáváním lehkého odporu 

 během cvičení se zaměřím na břišní diastázu 

 

Dlouhodobý plán terapie:  

 

 pokračování v aktivaci svalů PD, denně 12sek stah / 24sek. relaxace 

 pánevní dno cvičit denně aspoň 10 minut, zapojit aktivaci i při jiných 

činnostech, jako např.: u mýtí nádobí, ţehlení, stání ve frontě, vsedě 

v zaměstnání 

 aktivovat svaly PD při zátěţi 

 cvičit na břišní svaly pro zlepšení břišní diastázy 

 hlídat si korigovaný stoj a sed v běţném denním ţivotě 

 cvičit cviky podle L. Mojţíšové aspoň třikrát do týdne 
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Výstupní kineziologický rozbor dne 27.9. 2010 

11. týdnů po porodu 

 

Váha: 75kg   BMI = 23 

 

Status praesens 

Subj: někdy se cítí více unavená, hlavně k večeru, je pro ni náročné starat se o dvě děti. 

Dolní končetiny neotékají, při pochůzkách nosí tlakové punčochy. Nechtěný únik moči 

se neprojevil, snaţí se aktivně stahovat svaly vţdy, kdyţ chce zakašlat nebo zvednout 

syna. 

Obj: Pacientka bez příznaků nechtěného úniku moči, snaţí se pravidelně cvičit na svaly 

pánevního dna a svaly aktivuje během zátěţe. 

 

Vyšetření statické (vyšetření postavy) 

Ze zadu: 

Hlava, ramena: hlava v ose, levé rameno v mírné elevaci 

Páteř: mírná skoliosa v Th páteři konvexita l.dx., lopatka l.dx. vysunuta výše, zvýšený 

tonus PVS v Th/L přechodu, hyperlordosa Lp, thoracodorsální taile výraznější l.sin. Při 

předklonu mírně prominuje val PVS l.dx. v Th p. 

Pánev: symetrická, cristy a SIAP v ose. 

DKK:  kvadratické paty, Achill. šlacha a lýtkové svaly výraznější l.dx., podkolenní rýha 

l.dx. výše, gluteální svaly symetrické. 

 

Z boku: 

Hlava, ramena: hlava v mírném předsunu, ramena v mírné protrakci. 

Páteř: lordosa Lp a kyfosa Cp fyziologická, mírně zvýšená kyfosa Th.p. 

Pánev: v mírné anteverzi, břišní stěna posílena, neprominuje. 

DKK: hyperextenze kolen bilat. 

 

Ze předu: 

Hlava, ramena: hlava v ose, ramena symetrická. 

Pánev:  fyziologický nález. 

Břišní diastáza nad pupkem 5cm, široká 2cm (vidět v pololehu). 

DKK: rekurvace kolen do vnitřní rotace. 



 63 

Měření olovnicí: 

Z boku: v normě 

Ze zadu: neprochází vrcholem Th páteře, dopadá mezi paty. 

Hloubka: Cp 2,5cm, Lp 3cm

. 

Vyšetření dynamické  

(vyšetření páteře) 

Schoberova vzdálenost   14cm 

Stiborova vzdálenost       8cm 

Čepojova vzdálenost        3cm 

Ottova inklinační vzdálenost  3cm 

Ottova reklinační vzdálenost  2cm 

Thomayerova vzdálenost      2cm 

Úklony    dx 14cm / sin 14cm 

 

Antropometrie  

(pouze obvodové rozměry v cm) 

DKK: 

 obvod stehna 48 bilat. 

 obvod kolene dx 40 / sin 40 

 odvod lýtka 38 bilat. 

 obvod nad kotníky 22 bilat., přes 

patu 33 bilat., pod kotníky 26 

bilat. 

 míra přes nárt   24 bilat.  

 přes hlavičky MP 24 bilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pásová míra: 

 bicristále 31 

 bispinále 30 

 bitrochanterica 39 

 

Obvod pasu: 

 ve výši pupku 76 

 ve výši trochanterů 105 

 

Obvod hrudníku: 

 přes střed sterna 93 

 přes xifosternále expir. 82/ 

inspir 85 

 

ROM kyčelní kloub (oboustranně): 

(aktivně) 

S  10 –  0 – 120 s flekt. kolenem 

F  35 – 0 – 35 

R  40 – 0 – 40 

(pasivně) 

S  15 – 0 – 130 s flekt. kolenem 

F  40 – 0 – 40 

R  45 – 0 – 45 
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Zkrácené svaly 

(oboustranně) 

m. trapezius horní část stupeň 1 

m. sternocleidomastoideus stupeň 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalový test dle Jandy         

(oboustranně) 

m. iliopsoas  4 

m. rectus femoris 4 

mm. add. 4 

mm. abd. 4 

m. gluteus maximus 4 

svaly pro zevní rotaci v kyčel. kl. 4 

svaly pro vnitřní rotaci v kyčel. kl. 4 

m. rectus abdominis 4 

m. obliguus internus et externus 

abdominis 4 

extenze trupu 4 

 

Aspekce: barva kůţe v normě, hydratovaná, mírné varixy na zadní straně lýtek, jizvy 0. 

Palpace:  citlivost lig. sacrotuberale a mm. addukt. v normě 

 

Oxfordské měřítko 

Síla svalová pánevního dna stupeň 4. 

 

Dotazník I-QoL: 69 % 

Test přerušení ranního močení: dovede močení přerušit 

 

Závěr vyšetření:  Pacientka K. P. ve věku 33 let asi 11. týdnů po porodu je v dobré 

fyzické kondici a normálně kontinentní. Svalová síla stupeň 4, rozsahy kloubní aktiv. a 

pasiv. bez omezení do krajních poloh bez bolesti. Pohyblivost celé páteře bez omezení, 

skoliosa v Th úseku přetrvává. Zkrácený m. trapezius v šíjové oblasti a m 

sternocleidomastoideus. Břišní diastáza se výrazně zmenšila o 5cm své délky. Podle 

digitálního vyšetření síla pánevních svalů stupeň 4 podle Oxfordského měřítka. Dle 

dotazníku I-QoL byla kvalita ţivota ţeny před léčbou na 30 %, po fyzioterapii a domácí 

léčbě se zvýšila na 69 % kvality ţivota. Tento výsledek ukazuje na hodnocení 

pacientky, ţe léčba byla efektivní, vedla ke zlepšení jejího stavu o 39 % 
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DISKUZE 
 

   Výskyt močové inkontinence se zvyšuje s přibývajícím věkem ţeny, avšak tento 

problém nastává i u mladších a to v průběhu těhotenství a v poporodním období. Vliv 

vaginálního porodu na vznik močové inkontinence je v odborné populaci znám a 

v posledních letech je předmětem dalšího zkoumání. Řada lékařů se shoduje, ţe 

v průběhu porodu vznikají makroskopické a mikroskopické změny, které zavdávají 

příčinu rozvoje inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů, jde zejména o avulzi m. 

levatoru ani a jeho traumata ve sloţce svalové, fasciální a nervové. (K. Dickie, 2010; K. 

Svabík, 2009; K. Shek, 2010; M. Otčenášek, 2008; L. Krofta, 2006; E. Samuelsson, 

1999) 

 

   As. MUDr. O. Šottner (2009, s. 63) uvádí, ţe těhotenství samo o sobě významně 

ovlivňuje výskyt močové inkontinence. Příčiny připisuje multifaktoriálním vlivům 

zahrnujícím změny anatomické a funkční. Výskyt močové inkontinence u prvorodiček v 

průběhu těhotenství bývá dokumentován v rozmezí 23-70 %. Avšak většina ţen se po 

porodu vrací do stavu před otěhotněním. Nicméně vzniklá traumata mohou změnit 

statiku pánevního dna, coţ se můţe projevit ve vyšším věku. 

   Vidlář A., Vrtal R. (2008, s. 134) uvádějí rizikové faktory stresové inkontinence: 

obezitu, věk, dědičné predispozice jako vrozené anomálie, defekty pojiva a v neposlední 

řadě rasu ţeny. Mezi vyvolávající faktory řadí těhotenství, porod a mechanické poranění 

svalů PD. 

 

   V těhotenství se na 99 % jedná o projev tzv. stresové inkontinence, která souvisí se 

špatnou funkcí a poruchou sv. PD, říká Nováková E. (2010, s. 44). 

   Fyzioterapeutka Benešová E. (2009, s. 13) nabízí k řešení stresové inkontinence 

především cílené cvičení svalů PD tehdy, vzniká-li problém s neudrţením moči 

prokazatelně z oslabení sv. PD. 

   Drobilová B. (2010, s. 48) z Pelvis klubu v ÚPMD pouţívá měkké techniky na 

lumbosakrální oblast a pak přechází na vlastní posilování sv. PD. Dále ke cvičení 

zapojuje bránici a snaţí se soustředit na správné dýchání, při kterém vtahují PD během 

výdechu. Také se zaměřuje na svaly obličeje, ústa a prsty u nohou, které reflexně 
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souvisejí s PD. Do cvičení zařazuje posilování břišních, zádových a gluteálních svalů. 

Udává dobré zkušenosti s vyuţitím cviků dle metody L. Mojţíšové. 

   Souhlasím s autory, ţe fyzioterapeut by se měl zabývat zejména těmi formami 

inkontinence, u nichţ se v etiopatogenezi uplatňuje porucha funkce PD. Jedná se 

zejména o stresovou i urgentní inkontinenci. Myslím si, ţe cvičení svalů PD podle 

dostupných broţurek a letáčků je pro mnohé ţeny nedostačující, jelikoţ jim chybí 

zpětná kontrola o tom, zda aktivují svaly PD správně a kvalitně.  

   Ze zkušenosti během cvičení těhotných a školních praxí mohu říci, ţe cvičenky 

nejlépe pochopily cviky po předchozí verbální instruktáţi a po ukázce palpace pro 

kontrolu správného provedení cviku. Léčbu by měl vést fyzioterapeut a měl by mít 

komplexní přístup k terapii ve smyslu ovlivnění nejen izolované sv. PD, ale také 

zřetězených poruch, které negativně ovlivňují funkci PD. Svaly PD jsou součástí 

pohybového celku a jsou jednou ze sloţek hlubokého stabilizačního sytému páteře, 

který má nezastupitelnou roli v posturální stabilizaci trupu. Proto jsem do své 

bakalářské práce zvolila komplexní metodiky, jejichţ princip popisuji v praktické části. 

 

   Autoři Holaňová R., Krhut J. a další (2010, s. 65) uvádějí, ţe konzervativní 

nefarmakologická terapie je dle současných doporučení léčbou první volby u všech typů 

inkontinence moči niţšího stupně závaţnosti. V našich podmínkách hraje spíše 

okrajovou úlohu na rozdíl od Velké Británie, USA a Austrálie, kde je velmi rozšířená. 

 

   Domnívám se, ţe v dnešní moderní době existuje dostatečné mnoţství literatury a 

internetových článků o močové inkontinenci obecně, ale v publikacích pro laickou 

veřejnost je málo zmiňováno o příčině inkontinence moči v těhotenství a po porodu. 

Hlavně chybí informace, jak tomuto stavu předcházet uţ během gravidity. Také jsou 

nedostačující zdroje uvádějící moţnosti behaviorální terapie, především o dostupnosti 

jednoduché pohybové léčby.  

   Je dostatek výzkumných studii dokládajících dobré výsledky o neinvazivní 

konzervativní léčbě stresové a smíšené inkontinenci. Mám dojem, ţe je velké mnoţství 

gynekologů v České republice, kteří nejsou dostatečně seznámeni s účinkem 

fyzioterapie pánevního dna. Většina lékařů nemá dostatek informací o moţnostech 

nefarmakologické a neoperační léčby. Podceňují, ţe fyzioterapie je vhodnou volbou 

léčby u I. a II stupně močové inkontinence u ţen v jakémkoliv věku. Často jsou ţeny 

posílány k operačnímu řešení, aniţ by předem vyzkoušely účinek fyzioterapie. 
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   Na základě svých zkušeností si myslím, ţe ţeny gynekoloţky se více zajímají o tuto 

problematiku na rozdíl od gynekologů. Domnívám se, ţe lékaři nedokáţí posoudit, jak 

je tento stav frustrující pro ţeny a neuvědomují si, v jakém rozsahu mají pacientky 

zhoršenou kvalitu ţivota. 

   Gynekologové mají k dispozici nástavbové studium obor urogynekologie, coţ by 

mohlo přispět k lepšímu postoji mnohých lékařů v této problematice. Také existují 

organizace, které se zabývají osvětou v problematice inkontinence moči. Jednou ze 

světově známých organizací je INCO FORUM, kterou zřizuje Česká společnost 

podpory zdraví od roku 2000. V jeho čele jsou odborníci, kteří se problematikou 

inkontinence řadu let zabývají. Připravili osvětový program, jehoţ cílem je poskytnout 

pomoc pacientům trpícím inkontinencí a zamezit sociálním i ekonomickým dopadům 

této poruchy. Dále se podílí na přípravě periodických publikací určených různým 

cílovým skupinám projektu a také pořádají konference týkající se této problematiky. 

 

   V 21. století se začíná více přihlíţet ke kvalitě ţivota pacientů obecně, přispívá k tomu 

fakt, ţe 1.7. 2010 byla zavedena v účinnost Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví, schválena MZČR. Lékaři budou muset hodnotit své 

pacienty podle principů MKF, kde se více zaměřují na kvalitu ţivota a jejich omezení v 

běţném denním ţivotě. Toto hodnocení gynekology přinutí se hlouběji zajímat o 

fyzický stav, ale i o psychickou stránku pacienta s močovou inkontinencí.  

   Dále by se lékaři měli zaměřit i na jiné moţnosti léčby, pokud to zdravotní stav 

nemocného umoţňuje, jelikoţ operační řešení je finančně náročné a celkově pacienta 

zatěţuje. Gynekologové by měli chtít navázat uţší kontakt s fyzioterapeutem, aby 

pochopili jeho podstatu a náplň práce. Fyzioterapeuti by měli aktivně 

přispívat informacemi o moţnostech terapie na konferencích pro lékaře a dále by měli 

více publikovat v odborné literatuře o této problematice. 

 

   Autoři Holaňová R., Hegedüsová K., (2010) uvádějí, ţe komplexní fyzioterapie je 

hodnocena jako účinná metoda léčby u I. a II. stupně inkontinence. Vzhledem k její 

neinvazivitě a absenci neţádoucích účinků by měla být povaţována za léčbu první 

volby. Ukazuje to studie hodnotící efekt fyzioterapie prováděné dle „Ostravského 

konceptu.“  

   Dále by pro fyzioterapeuty mohl být motivující důkaz ze studie u prvorodiček 

s prokázanou mobilitou hrdla močového měchýře, které začaly cvičit od 20. týdne 
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těhotenství. Výsledky ukazují, ţe cvičení PD vedené fyzioterapeutem mělo za následek 

niţší výskyt inkontinence po porodu, ve srovnání s kontrolními subjekty. Tři měsíce po 

porodu hlásilo stresovou inkontinenci 19 % ţen z cvičící skupiny. Uvádějí autoři Reilly 

E.T.C., Freeman R.M., a další (2002). 

    

   V současné době zůstává u těhotných ţen největším problémem nedostatečná 

informovanost o problematice týkající se PD. Přitom by přítomnost kvalitní prevence 

mohla často zamezit nebo zmírnit rozvoj močové inkontinence a dále tím zabezpečit 

hladký průběh porodu s následnou rychlou rekonvalescencí porodních cest. Myslím si, 

ţe prevence by se měla zahájit v době, kdy gynekolog zjistí na ultrazvukovém vyšetření 

velké rozměry plodu a navíc, je-li ţena v rizikovém věku, měla by co nejdříve začít 

posilovat svaly PD. 

   Ideální příleţitostí pro poskytování informací o funkci pánevního dna a prevenci 

vzniku stresové inkontinence je období gravidity a po porodu. Dokládá to studie 

vyvinutá v Austrálii, která se zabývá psychologickým aspektem ţen, kdy nejlépe 

přijmou intervenci fyzioterapeuta týkající se vaginální oblasti. Z výsledků vyplývá, ţe 

poporodní období je nejvhodnější pro poskytování poradenství a testování PD. Ţeny 

jsou v této době vnímavé k informacím o poporodní péči, publikováno Chiarelli P., 

Murphy B. a další (2003). 

   Je důleţité čelit předsudkům týkajících se intimní oblasti anebo obavám z odmítnutí 

ze strany ţen, které by mohly mít nebo uţ mají potíţe s inkontinencí. Hlavní roli zde 

hrají gynekologové, fyzioterapeuti a porodní asistentky. Svým profesionálním 

přístupem, znalostmi a dávkou empatie by měli odbourat případné rozpaky a objasnit 

neznalost či mylné představy o cvičení pánevního dna. Fyzioterapeuti by měli aktivně 

vyhledávat potencionálně ohroţené ţeny během rizikového období jejich ţivota, aby je 

informovali o moţnostech neoperační léčby a prevence. 

 

   Do bakalářské práce byly zařazeny rehabilitantky, které vykazovaly příznaky stresové 

inkontinence. Pacientky nebyly vyšetřeny urogynekologem, jelikoţ nechtěný únik moči 

v menším mnoţství u těhotných ţen je gynekology v tomto období povaţován za 

fyziologický a bez fyzioterapie se po porodu můţe zlepšit. Pokud průběh porodu nebyl 

komplikovaný, ţena můţe být bez následků močové inkontinence i bez terapie. 
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   Rehabilitantka H. M. byla prvorodička, předtím bez příznaků močové inkontinence. 

Pacientka K. P. byla druhorodička, ve třetím trimestru se začala projevovat močová 

inkontinence a po porodu se upravila spontánně asi do dvou měsíců. V minulosti ji 

nikdo neinformoval o moţnostech konzervativní léčby. Během druhé gravidity se ve 

třetím trimestru opět projevily příznaky stresové inkontinence. 

   Pro objektivizaci vyšetření byl pouţit Gaudenzův dotazník a rozdělení dle Ingelmanna 

- Sundberga pro zhodnocení závaţnosti stresové inkontinence. Pro získání subjektivních 

informací byl aplikován dotazník I-QoL na měření kvality ţivota s močovou 

inkontinencí, který je čistě subjektivním hodnocením stavu samotným probandem. 

Jelikoţ je naším cílem spokojenost pacienta, pak vlastní hodnocení stavu je pro nás 

významným měřítkem našeho úspěchu. U rehabilitantek byl proveden kineziologický 

rozbor a měření síly pánevního dna pomocí palpačního vyšetření prstem ve vagíně 

podle Oxfordského měřítka. 

   Studie publikována Isherwoodem P.J. a Ranem A. (2000) na testovaných ţenách 

v počtu 278 ve věku 16-75 let ukazuje, ţe digitální hodnocení pevnosti PD je 

srovnatelné s perineometrickým výsledkem. Proto můţe být tento způsob hodnocení 

vyuţitý v praxi pro prenatální a postnatální hodnocení k posílení významu pravidelného 

posilování PD. 

   V těhotenství pacientky chodily jednou týdně na skupinové cvičení pro těhotné pod 

mým vedením a dále jednou v týdnu na individuální fyzioterapii, byly instruované 

k domácímu cvičení, vedly si deník, do kterého zapisovaly průběh cvičení a příhody 

s nechtěným únikem moči. Průběh porodu měly bez váţnějších komplikací. Po porodu 

byl vyšetřen kontrolní kineziologický rozbor.  

   Rehabilitantky cvičily po porodu v porodnici a doma pokračovaly v 15min cvičení na 

aktivaci svalů PD. Navíc dostaly za úkol denně cvičit podle metody L. Mojţíšové. 

Fyzioterapie po porodu probíhala kaţdých čtrnáct dní.  

   Na individuální terapii jsem zvolila prvky z metod SMS, Brunkow, Posturální terapie  

a metodu L. Mojţíšové. Všechny tyto metody příznivě působí na oblast PD. Domnívám 

se, ţe je důleţité působit na svaly PD i přes jiné vstupy neţ pouze izolovanými cviky na 

posílení sv. PD. Myslím si, ţe kombinací těchto fyzioterapeutických přístupů docílíme 

kumulativního efektu na pohybový systém, který se odrazí na kvalitě pánevního dna, 

navíc přispěje ke zlepšení jeho síly a zapojení do správné posturální funkce v souhře 

s osovým orgánem. 
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ZÁVĚR 

 

   Cílem mojí bakalářské práce bylo ukázat na moţnosti léčby močové inkontinence 

v těhotenství nejen cviky zaměřenými na sv. PD, ale i jinými neinvazivními 

fyzioterapeutickými přístupy.  

 

   Rehabilitantka H. M. začala mít problém s nechtěným únikem moči od 32. týdne 

gravidity. Podle výsledných bodů Gaudenzova dotazníku jsem zhodnotila stav jako 

stresovou inkontinenci. Dle Ingelmanna – Sundberga projev inkontinence vykazuje 1 

stupeň závaţnosti. Orientační test přerušení ranního močení byl neúspěšný a podle 

dotazníku na měření kvality ţivota vyšlo 40 %. Průběh terapie probíhal bez komplikací, 

ţena pravidelně cvičila. Její aktivita je podloţena poznámkami v deníčku. 

Rehabilitantka se naučila v zátěţových situacích aktivně zapojit sfinkterový svěrač 

uretry, ale přesto do porodu docházelo k malému úniku moči při zátěţi. 

   Po porodu jsem pouţila I-QoL dotazník a test na přerušení proudu moči, jelikoţ 

v desátý den po porodu neměla příznaky močové inkontinence i při zvýšení 

intraabdominálního tlaku. Gaudenzův dotazník nebyl pouţit u stavu bez projevu 

močové inkontinence. Rehabilitantka udává, ţe proud moči dokáţe přerušit a 

z dotazníku I-QoL vyplývá zvýšení kvality ţivota na 67 %. Přesto, ţe se stresová 

inkontinence uţ neprojevila, doporučila jsem rehabilitantce nadále pokračovat v terapii 

podle plánu. Jako prevenci a moţnost zkvalitnění funkce sv. PD, které mohly být 

porodem traumatizovány. Tento fakt by se mohl projevit v preklimakterickém období.  

   Výstupní kineziologický rozbor ukazuje, ţe 10 týdnů po porodu došlo ke zvýšení 

svalové síly PD na stupeň 5 dle Oxfordského měřítka. Výsledky I-QoL dotazníku 

ukazují na zkvalitnění ţivota na 86 %, tedy o 46 % více neţ bylo při vstupním 

vyšetření. 

 

   Rehabilitantka K. P. měla potíţe s nechtěným únikem moči uţ během prvního 

těhotenství, ale po porodu se stav upravil do dvou měsíců. Během druhé gravidity se 

močová inkontinence začala projevovat od 30. týdne a trvala aţ do porodu. Podle bodů 

Gaudenzova dotazníku jsem stav hodnotila jako stresovou inkontinenci a zařadila jsem 

ji do 2 stupně závaţnosti, také nedokázala přerušit ranní proud moči.  
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Dotazník I-QoL ukazuje na sníţenou kvalitu ţivota na 30 %. Rehabilitantka se snaţila 

pravidelně cvičit. Nechtěný únik přetrvával přibliţně do 7. týdne po porodu.  

   Výstupní kineziologický rozbor provedený 11 týdnů po porodu ukazuje na zvýšení 

svalové síly PD na stupeň 4 dle Oxfordského měřítka. Z výsledků subjektivního 

dotazníku I-QoL vyplývá, ţe ţivot ţeny se zkvalitnil o 39 %, neţ tomu bylo při 

vstupním vyšetření, celkem tedy na 69 %. Na závěr se Gaudenzův dotazník 

nevyplňoval, jelikoţ se nepouţívá, pokud se neprojevuje nechtěný únik moči. 

 

   Z výsledků mého kvalitativního výzkumu vyplývá, ţe cvičení na posílení sv. PD 

v kombinaci s dalšími fyzioterapeutickými metodami přispívá k léčbě v problematice 

stresové inkontinence a působí i preventivně. Během čtyř měsíců cvičení došlo u 

rehabilitantek k zlepšení psychického stavu, dokazují to výsledky ze subjektivního 

dotazníku I-QoL. Rehabilitantky také udávají, ţe se po cvičení cítily sebejistěji 

v rovnováze během stoje a chůze v těhotenství, coţ nemám objektivně podloţeno. Po 

porodu se brzy navrátily do dobré kondice.  

   Ze závěrečného kineziologického vyšetření vyplývá, ţe došlo k posílení svalů PD a 

tím se zlepšil stav močové inkontinence. Během 11 týdnů terapie po porodu se příznaky 

stresové inkontinence neprojevily.   

 

   Nedostatkem mé závěrečné práce je pouţití malého vzorku probandů a nedostatek 

pouţitých objektivizačních metod pro zhodnocení účinnosti léčby. Během hodnocení 

síly sv. PD podle Oxfordského měřítka mohlo dojít k palpační iluzi, jelikoţ nemám 

dostatečné zkušenosti s tímto hodnocením. Proto by bylo dobré do budoucna hodnocení 

podloţit přístrojovým měřením.  

   K získání reprezentativních hodnot by bylo vhodné pracovat s desítkami podobně 

postiţených ţen. Studie by mohla být zaloţená na komplexní fyzioterapii pro více 

probandek, které by trpěly nechtěným únikem moči uţ před těhotenstvím a druhá 

skupina by byly gravidní ţeny, které by vykazovaly projevy močová inkontinence 

získané v těhotenství. K objektivizačnímu měření by se pouţil perineometr na měření 

síly svalů PD, dále pro hodnocení (HSSP) stability stoje posturograf nebo footscan. 

Měření by se provádělo ve stejném trimestru gravidity a po porodu. Výsledné hodnoty 

by slouţily ke zjištění efektu fyzioterapeutické léčby zejména u ţen, které měly obtíţe 

s močovou inkontinencí uţ před otěhotněním.  
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SEZNAM ZKRATEK 
 

BMI – body mast index 

bilat. – bilaterálně 

CNS – centrální nervový sytém 

Cp – cervikální páteř 

Expir. – expirium 

GIT – gastrointestinálním trakt 

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

Inspir. – inspirium 

Lp – lumbální páteř 

LS – lumbosakrální 

l. dx. – latus dextra 

l. sin. – latus sinistra 

m. – musculus 

min – minut 

MKF - Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

MP – metacarpophalangeální kloub 

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

n. – nervus 

PD – pánevní dno 

PNF – proprioceptivní neuromusculární facilitace 

PVS – paravertebrální svaly 

SI – sakroiliakální skloubení 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

SMS – senzomotorická stimulace 

sv. PD – svaly pánevního dna 

Th – thorakální páteř 

TF – tepová frekvence 

Tr.p. – trigger point 

tzv. – tak zvaný 

ÚPMD – Ústav pro péči o matku a dítě (Praha-Podolí) 

 



 77 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Informovaný souhlas 

2. Gaudenzův dotazník 

3. Dotazník Kvality ţivota při močové inkontinenci, I-QoL  

4. Průběh fyzioterapie v těhotenství pí. H. M. 

5. Průběh fyzioterapie po porodu pí. H. M. 

6. Průběh fyzioterapie v těhotenství pí. K. P. 

7. Průběh fyzioterapie po porodu pí. K. P. 

8. Automobilizační cviky na uvolnění kyčelních kloubů 

9. Automobilizační cviky na uvolnění kyčelních kloubů 

10. Automobilizační cviky na uvolnění SI skloubení 

11. Automobilizační cviky na uvolnění Thp a dolních ţeber 

12. Automobilizační cviky na uvolnění  Thp a dolních ţeber 

13. Cviky na posílení trupového svalstva 

14. Cviky na posílení trupového svalstva a svalů pletence ramenního a kyčelního 

15. Relaxační polohy pro těhotné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




