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Úvod: 

V předložené práci „Fyzioterapie u dysfunkce svalů dna pánevního po vícečetných 

porodech“ se zaměřuji na stresovou inkontinenci močového měchýře, což je jedním z mnoha 

projevů dysfunkce svalů dna pánevního po vícečetných porodech. Toto téma jsem si vybrala 

proto, že vzrůstá počet žen s tímto problémem. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři části, na část teoretickou, část praktickou a část 

závěrečnou s diskuzí. V teoretické části se zaměřuji na objasnění anatomie, vznik 

inkontinence močového měchýře, projevy, diagnostiku, prevenci, léčbu, význam metodiky 

práce při cvičení a přístup k pacientce. V praktické části jsou vypracovány kazuistiky třech 

konkrétních pacientek ve věkovém rozmezí 33 až 37 let. 

Problém inkontinence v současné době postihuje především osoby středního a vyššího 

věku, zejména ženy, které prodělaly vícečetné porody. Na vzniku inkontinence má vliv řada 

faktorů. Jsou to již zmiňované vícečetné porody, životní styl, způsob oblékání, psychická 

nepohoda, úbytek fyzické práce a přirozeného pohybu, nevhodné držení těla, sedavé 

zaměstnání apod. Nedostatek přirozeného pohybu a fyzické práce způsobuje ochablost svalů. 

Ta úzce souvisí s ochablostí svalů v oblasti močového měchýře a s jeho funkcí. 

Stresová inkontinence ovlivňuje pacientku nejenom v každodenním životě, ale také 

v partnerském soužití. Jen velmi málo lidí o tomto problému mluví a je ochotno se s tímto 

problémem svěřit svému lékaři. Někteří považují malý únik za normální, zejména při 

kýchnutí nebo smíchu, jiní to považují (starší generace) za projev stárnutí a nevěnují tomu 

příliš velkou pozornost. Největší roli v tom hraje stud. Považují tento problém za tolik 

intimní, že nedokáží pocit studu potlačit. Přitom dnes se dají tyto problémy úspěšně řešit a 

léčit. 

Cíl bakalářské práce: 

 Shromáždit dostupné informace o problematice stresové inkontinence po vícečetných 

porodech. 

 Při vstupním vyšetření zjistit do jaké míry jsou ženy schopné vnímat svaly dna 

pánevního. 

 Ověřit efekt tříměsíční terapie SDP po vícečetných porodech.  



1 Část teoretická 

 

 

1.1 Anatomie 

 

1.1.1 Pánev 

 

Pelvis neboli pánev tvoří pevný kruh, který je pevně spojen pánevními vazy s kostí 

křížovou a pánevními kostmi (viz příloha č. 1). Z anatomického hlediska se může pánev dělit 

na velkou a malou (nebo též porodnickou) pánev. „ Velkou pánev ohraničují lopaty kyčelních 

kostí, malou pánev především křížová kost, stydké a sedací kosti. Hranicí mezi prostory velké 

a malé pánve je linea terminalis“ (Dylevský, 2009, str. 176). V malé pánvi jsou uloženy 

močové a pohlavní orgány a konečník (Dylevský, 2009). 

 

1.1.2 Ligamenta pánve 

Za nejdůležitější ligamenta pánve se považuje ligamentum inquinale, ligamentum 

sacrospinale, na které z přední strany shora naléhá m. coccygeus, a ligamentum sacrotuberale 

(viz příloha č. 2). V oblasti stydké spony to je ligamentum pubicum superius  a ligamentum 

pubicum inferius (Číhák, 2001).  

 

1.1.3 Svaly dna pánevního 

 

Pánevní dno má svalové a vazivové uspořádání a vytváří spodinu malé pánve. Jedná se 

o podpůrný aparát orgánů malé pánve (Halaška, 2004). Pánevní dno nese váhu pánevních 

orgánů a současně je i fixuje a zároveň uzavírá a odpružuje duté, trubicové orgány. Jeho 

maximální zatížení je u žen v období těhotenství a porodu (Dylevský, 2009). 

Dno pánevní je možné rozdělit na část pánevní neboli diaphragma  pelvis a část 

urogenitální neboli diaphragma urogenitale (Halaška, 2004). Všeobecně lze říci, že jednotlivé 

svalové vrstvy jsou uloženy tak, že vlákna vnější vrstvy probíhají odpředu dozadu, vlákna 

střední vrstvy jdou napříč a vlákna hluboké vrstvy opět probíhají odpředu dozadu (viz příloha 

č. 3). Díky tomuto uspořádání svalů je dosaženo pevné mřížkovité struktury (Höfler, 2003). 

 



1.1.3.1  Diaphragma pelvis 

 

Diaphragma pelvis je vazivový a svalový útvar nálevkovitého tvaru, tvořený análním 

levátorem, který se upíná na stydkou kost z přední strany a přechází na fascii m.obturatorius 

internus a jde až ke spina ischiadica (Halaška, 2004). Svalové snopce obou stran se spojují ve 

vazivové centrum perineale mezi pochvou a rektem. Za rektem snopce končí ve vazivovém 

septu anococcygeum. Vpředu se mm. levatores nespojují. Mezeře, která mezi nimi vznikne, se 

říká hiatus genitalis. Ten uzavírá diaphragmu urogenitale (Citterbart, 2001). M. levator  ani 

spolupracuje se svaly břišní stěny a podílí se na závěsu vezikouretrální junkce a uretry při 

působení změn nitrobřišního tlaku (Halaška, 2004). Diaphragma pelvis se podílí na zajištění 

správné polohy a funkce orgánů malé pánve (Citterbart, 2001). 

„Pánevní diafragma = levátory jsou antagonistou bránice a svalů břišní stěny. Skládá se ze tří 

částí s různými úpony – pars pubica, pars ilica a m. coccygeus“ (Halaška, 2004, str. 12). 

 Pars pubica (m. pubococcygeus) – je mediální část m. levator ani. Začíná  

u symfýzy, obkružuje pochvu a rektum. Za rektem se obě její poloviny spojují a jako 

horizontální plotna, na které leží rektum a vagína, pokračují ke kostrči.  

Při poklesu této plotny se otevírá hilus urogenitális a dochází k poklesu pánevních 

orgánů (Číhák, 2001). 

 Pars ilica (m. iliococcygeus) – je větší a povrchnější část svalu. Odstupuje  

od ramene stydké kosti, stydké spony, spina ischiadica a fascie m. obturatorius 

internus (Dylevský, 2009). Upíná se do lig. anoccocygeum, na okraj kostrče a os 

sacrum (Halaška, 2004). Tato část tvoří boční stranu diafragma pelvis (Číhák, 2001). 

 M. coccygeus - svalové snopce tohoto svalu se vějířovitě rozpínají od spina ischiadica 

ke kosti křížové a kostrči a srůstají s lig. sacrospinale (Feneis, 1981).   



1.1.3.2 Diaphragma urogenitale 

 

 Diaphragma urogenitale je vazivově-svalová přepážka pod stydkou sponou. Rozpíná 

se mezi rameny stydkých kostí a jde až ke kostem sedacím. Tuto diaphragmu tvoří převážně 

mm. transversi perinei profundi (m. compressor urethrae + m. sphincter urethrovaginale). Z 

povrchové strany jsou zesíleny mm. transversi perinei superficiales, mm. ischiocavernosy a 

mm. bulbocavernosi, které jdou kolem pochvy a uretry. Uretra a vagina je, mimo jiné, 

v urogenitálním hiatu ještě obkružována m. sphincter urethrae diaphragmaticae. Na dorzální 

spodní straně uretry se ještě nachází m. sphincter ani externus (Citterbart, 2001). 

Nejdůležitější součástí jsou ligg. pubourethralia. Ta fixují uretru k os pubis skoro v celé její 

délce (Halaška, 2004). 

 

1.1.4 Fascie pánevního dna 

 

Podle Heinze Feneise se jedná o vazivový pokryv pánevních stěn i pánevních orgánů 

(fascia pelvis parietalis, fascia pelvis visceralis). Dále uvádí, že fascia diaphragmatis pelvis 

superior se nachází na vnitřní straně pánve a fascia diaphragmatis pelvis inferior pokrývá 

hrázovou plochu m. levator ani (Feneis, 1981). 

„ Fascia diaphramatis urogenitalis superior et inferior na horní a dolní ploše  

m. transversus perinei superficialis et profundus“ (Dylevský, 2009, str. 282). 

Fascie mezi řitním a urogenitálním otvorem spolu se svalovými snopci vytváří 

centrum tendineum perinei (Dylevský, 2009), což je pevná vazivová struktura (Otčenášek, 

2003). 

 

1.2 Funkce dna pánevního 

 

 vytváří pružnou spodinu pánve  

 podpírá a fixuje pánevní orgány 

 zvedá zadní poševní stěnu a zavírá konečník  

 podílí se na správném držení těla a na vzniku správného nitrobřišního tlaku (Číhák, 

2001) 

 podílí se na hlubokém dýchání, na zpětném toku žilní krve z nohou, mimo jiné se 

považuje i za sval slasti a dodává fyzickou i psychickou oporu (Höfler, 2008)  



1.3 Projevy dysfunkce pánevního dna 

 

K projevům dysfunkce pánevního dna patří inkontinence (močová, fekální)  

(viz příloha č. 4), funkční sterilita, pokles pánevních orgánů, sexuální dysfunkce (bolesti při 

pohlavním styku, neschopnost dosáhnout orgasmu,…), chronické bolesti v pánvi a bolesti 

v oblasti bederní páteře (Höfler, 2003).  

 

1.4 Příčiny vzniku dysfunkce pánevního dna 

 

Za běžných podmínek jsou svaly dna pánevního přiměřeně napnuté a pružné. Postupem 

času dochází k jejich oslabení. Příčin nebo faktorů, které k oslabení mohou vést, je mnoho.  

Podle Heike Höflerové je to např.: 

 ochablost vaziva  

 obezita 

 dlouhodobé extrémní zatížení (zvedání a nošení těžkých břemen, dlouhodobý kašel, 

chronické bronchitidy, astmatické záchvaty) 

 tlačení při močení nebo vyprazdňování 

 nedostatečné používání těchto svalů při běžných denních činnostech 

 hormonální změny v období klimakteria 

 poškození měkkých tkání během porodů (enormní napětí tkání) a gynekologických 

operací 

 poruchy inervace 

 nesprávné sezení  

 dlouhodobé stání  

 nesprávné držení těla  

 vysoké podpatky, které podporují vznik hyperlordózy (Höfler, 2003) 

 zácpa a kouření (kašel) – zvyšují intraabdominální tlak (Vondrášová, Palaščáková 

Špringrová, 2012) 

  



1.5 Vliv dýchání na pánevní dno 

 

Pánev významně ovlivňuje funkci bránice svým konfiguračním typem a pohyblivostí celé 

páteře. Spolu se svaly kyčelních kloubů udržuje dynamickou stabilitu 

s břišními svaly a svaly pánve. To má vliv na uspořádání a zakřivení bederní (dále jen L) 

páteře. Současně s pohyblivostí L páteře (vpřed, vzad) zajišťuje pohyblivost i TH páteře a 

trupu a tím ovlivňuje jednotlivé fáze dýchání (Kolář, 2009). 

Při dýchání jsou dýchací svaly spojeny do synergních a antagonních vazeb. 

Nejvýznamnější synergie je mezi bránicí a zevními mezižeberními svaly a nejvýznamnější 

antagonie je mezi bránicí a břišními svaly. Při nádechu se bránice oplošťuje, zvětšuje se 

dutina hrudní, roste podtlak v pohrudniční dutině, plíce se rozpínají a nasávají vzduch. Tím se 

vyvíjí tlak na břišní orgány, na stěnu dutiny břišní a na svaly dna pánevního. Dno pánevní 

přitom funguje jako odolný protipól bránice. Při nádechu jsou břišní a pánevní svaly neustále 

aktivovány. Při výdechu jsou jednotlivé svalové komponenty v dynamické rovnováze, aby 

zabezpečily plynulý průběh dýchacích pohybů (Dylevský, 2009). 

Správné dýchání významně ovlivňuje cvičení svalů dna pánevního. Pevné břišní svaly 

a pevné SDP jsou předpokladem pro bezproblémové hluboké dýchání. Bohužel většina lidí 

má toto dýchání zakrnělé. Dýchají povrchně, krátce a neekonomicky (Höfler, 2003). 

Kvalitní hluboké dýchání přivádí optimální množství vzduchu do plic, zajišťuje masáž 

a energii vnitřním orgánům. Tím udržuje všechny buňky ve vyváženém stavu, harmonizuje 

pánevní dno, regeneruje nervy, odstraňuje fyzické i psychické napětí a uklidňuje emoce a 

myšlenky (Höfler, 2008).  

Nízká poloha bránice znemožňuje hluboké dýchání. To vede k poklesu vnitřních 

orgánů a k ochabnutí břišní stěny (Höfler, 2003). 

Při poruše dechového stereotypu s poruchou regulace nitrobřišního tlaku, se  

při vyšetření objevuje koordinační porucha svalové souhry mezi bránicí, břišními svaly, 

pánevním dnem a paravertebrálními svaly. Pro poruchu dechového stereotypu je typická 

zvýšená akce pomocných dýchacích svalů, při nádechu se nerozšiřují mezižeberní prostory, 

vtahuje se horní část břišní stěny, sternum se pohybuje kraniokaudeálně a pupík kraniálně 

(Kolář, 2009). 

  



1.6  Vliv držení těla na pánevní dno 

 

Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) 

Jde o automaticky řízený systém hlubokých svalů trupu, zajišťující optimální statické 

zatížení páteře, stabilizaci páteře během všech pohybů a chrání páteř před působením vnějších 

sil (Horká, 2013). HSSP udržuje přesné postavení hlavy, páteře a pánve vůči sobě 

(www.fyzioklinika.cz). Hluboký stabilizační systém trupu a páteře tvoří příčný břišní sval, 

krátké intersegmentální svaly páteře (m. multifidus), hluboké flexory krku v souhře s 

extenzory krční a horní hrudní páteře, SDP a bránice (Horká, 2013). Pokud dojde ke svalové 

dysbalanci těchto svalů, jejich funkci převezmou svaly povrchové a dojde ke vzniku 

vertebrogenních poruch, což se odrazí na celkovém držení těla (www.fyzioklinika.cz), např. 

přetížení krční páteře, ztráta pohyblivosti horní hrudní páteře, hyperaktivita hlubokých 

extenzorů, změna nitrobřišního tlaku, snížená stabilizace dolních segmentů páteře apod. 

(Horká, 2013). 

Nejefektivnější zapojení svalů HSS je tehdy, když pánev spolu s páteří jsou vůči sobě 

v neutrálním postavení. Pak se tyto svaly koordinovaně aktivují (www.fyzioklinika.cz). Není-

li pánev v neutrálním postavení, tak se do ní promítají veškeré odchylky z oblasti trupu i 

končetin (Kolář, 2009). 

Hyperlordóza, přílišné vyklenutí bederní páteře v předozadní rovině směrem dopředu, 

klopí pánev vpřed a pánevní dno ochabuje a špatně funguje. Příliš slabé břišní svaly toto 

postavení zesilují. Dochází ke zkrácení svalů v oblasti kříže a břišní stěna se vyklenuje vpřed 

(Höfler, 2008). 

Kyfotické postavení páteře tlačí obratle a meziobratlové ploténky na sebe. Tlak se 

přenáší i na pánevní dno a způsobuje jeho přílišné napětí (Höfler, 2008). 

Ideální držení těla ve stoji znamená, že tělo zaujímá polohu ve stoji s lehce pokrčenými 

koleny, s chodidly vzdálenými od sebe na šířku kyčlí, s pánví ve středním postavení. Hrudní 

koš je napřímený, ramena uvolněná a ve středním postavení, hlava v prodloužení páteře 

(Höfler, 2008). 

Ideální držení těla vsedě znamená, že tělo zaujímá polohu vsedě (na kostech sedacích) na 

přední části židle. Chodidla jsou opřená o zem od sebe na šířku kyčlí. Kolena se nachází nad 

chodidly a spolu se špičkami prstů směřují vpřed. Páteř a hrudní koš jsou  



napřímeny, ramena ve středním postavení a uvolněná. Hlava je v prodloužení páteře (Höfler, 

2008). 

 

1.7 Vliv jednočetných i vícečetných těhotenství a porodů na pánevní dno 

 

Těhotenství všeobecně představuje pro tělo velkou zátěž a změny (Kolář, 2009). V období 

těhotenství vznikají obrovské nároky na dno pánevní. Svaly jsou vystaveny velkému tlaku a 

musí odolávat váze rostoucího dítěte. Když nejsou svaly dostatečně silné, uvolňují se, více se 

natahují děložní vazy a může docházet k potížím v oblasti kříže (Höfler, 2008). 

Během porodu vyvíjí hlavička plodu tlak na dno pánevní a tím ho roztahuje. Roztahuje se 

i perineum. Spolu se svaly dosáhnou určitého max. elastického limitu, poté se jejich rozpínání 

zastaví. Dochází k anatomickým a funkčním změnám ve svalech, pojivové tkáni a nervech 

(poranění pudendálního nervu). Tyto změny mohou vést k inkontinenci moči a stolice, k 

poklesu pánevních orgánů, perineálním bolestem a dyspareunii [nepříjemné až bolestivé 

pocity ženy během soulože, které mohou vyústit až k jeho odporu nebo nevolnosti při souloži 

(http://lekarske.slovniky.cz)] (Halaška, 2004). 

V průběhu porodu dochází k prodloužení – elongaci (https://lekarske.slovniky.cz) vláken 

levátorů, ke ztenčení centrální části perinea, rozevírá se hilus, svaly se dilatují, rozšiřuje se 

děložní hrdlo z 1 cm (3,1 cm obvod) na 10cm (31 cm obvod), pochva se rozšíří z 5 cm (15,5 

cm obvod) na 10 cm (31 cm obvod). Za 6 týdnů po porodu se vše navrací do původního tvaru. 

Dále sestupující hlavička tlačí bázi močového měchýře kraniálním směrem ke stydké sponě. 

Probíhá-li porod normálně, je elevace hrdla močového měchýře a prodloužení močové trubice 

minimální. Je-li pánev úzká a porod komplikovaný, pak je i elevace výraznější a může dojít 

k poranění močové trubice. 

K možným rizikům vzniku dysfunkce dna pánevního a poškození análního svěrače patří:  

 instrumentální vaginální porod zejména porod kleštěmi – je zde vyšší riziko poškození 

hráze, svěračů a poranění n. pudendus   



 epidurální analgezie – na jedné straně snižuje porodní bolestí, relaxuje pánevní svaly a 

umožňuje lepší průchod hlavičky, na straně druhé prodlužuje první a druhou dobu 

porodní, což vede k možnému riziku poranění 

 epiziotomie (nástřih hráze) – umožňuje zvětšit průměr poševního vchodu a tím snížit 

sílu k porození plodu, ale mediální epiziotomie vede k vyššímu výskytu ruptur hráze 

3. a 4. stupně a poranění análního svěrače (Halaška, 2004) 

 ruptura 3. stupně 

 poranění pudendálního nervu při opakovaných vaginálních porodech – k poranění 

nervu dochází trakčním mechanismem, stlačení nervu mezi pánevní stěnou a 

hlavičkou nebo disrupcí (roztržení) nervu. Jsou li nervová poranění reversibilní, 

navrací se jejich funkce do šesti měsíců (Otčenášek, 2003) 

K dalším možným rizikům, mimo jiné, patří i porod plodu nad 4 000 g, protrahovaná 

druhá doba porodní, přenášení dítěte, nespolupracující rodička, nevhodné porodní polohy 

(www.florence.cz), věk nad třicet let při prvním porodu a body mass index nad 30 

(Otčenášek, 2003). Jedním z možných důsledků vícečetných porodů je vznik močové 

inkontinence, která je formou dysfunkce pánevního dna (Halaška, 2004). 

 

1.8  Inkontinence 

 

V této práci se hlavní pozornost věnuje právě inkontinenci moči. Močová inkontinence 

patří k nejčastějším zdravotním problémům obzvláště ženské populace, kterým trpí v 

celosvětovém měřítku stamilióny lidí.  V České Republice trpí dle dostupných údajů 

inkontinencí moče přibližně 670 000 osob. Z toho se jedná o 510 000 žen, přičemž 20% tvoří 

stresová inkontinence (dále jen SI) (http://kvalita.nrc.cz). 

Nejde o nemoc v pravém slova smyslu. Není spojena s vysokou nemocností ani úmrtností, 

ale přesto značně negativně ovlivňuje kvalitu života postižených pacientek. Má dopad na 

fyzickou, psychickou, sociální i emoční pohodu pacientek a v nemalé míře zatěžuje pacientky 

i po finanční stránce. Pacientky často trpí pocitem méněcennosti, opouští zaměstnání i své 

sportovní nebo rekreační aktivity. Pro stud z vlhkosti a zápachu omezují jak cestování, tak i 

pitný režim, sexuální život a straní se i společnosti (Martan, 

 2006). Postižené pacientky se ocitají v izolaci a nenavazují nové kontakty.  Autor Krhut 

uvádí, že někteří autoři hovoří o tzv. „psychosociální smrti“ (Krhut, 2007).  



1.8.1 Definice inkontinence 

 

„Definice inkontinence moči podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci zní: 

Inkontinence je stav, při kterém mimovolní úniky moči jsou sociálním a hygienickým 

problémem a jsou objektivně prokazatelné“ (Halaška, 2004, str. 5). 

 

Termínem inkontinence moči se označuje: 

 Příznak – pacientka vypovídá mimovolnou ztrátu moči 

 Projev – objektivní průkaz ztráty moči zjištěné lékařským vyšetřením 

 Stav – urodynamický průkaz ztráty moči (European Association of Urology, 2009) 

 

1.8.2 Mechanismus kontinence moči 

 

Kontinence moči neboli zadržení objemu moči v močovém měchýři se zajišťuje tehdy, 

když maximální intrauretrální tlak (tlak v močové trubici) je větší než tlak intravezikální (tlak 

v močovém měchýři). Tato zásada musí být zajištěna i v situacích, kdy žena vykonává nějaké 

činnosti, při kterých se dočasně zvyšuje intraabdominální (nitrobřišní) tlak. Jedná se např. o 

chůzi, běh, poskoky, kýchnutí, smích atd. (Krofta, 2010). Následkem těchto činností a 

dysfunkcí SDP dochází k tomu, že intravezikální tlak převyšuje tlak intrauretrální  a tím 

dochází k úniku moči. Této tlakové změně se říká porucha transmise tlaku 

(http://kvalita.nrc.cz). 

 

1.8.3 Příčina vzniku močové inkontinence 

 

„Močová inkontinence vzniká jako následek poruchy souhry vypuzovacího a 

uzávěrového mechanismu dolních močových cest“ (Otčenášek, 2003, str. 46).  



1.8.4 Klasifikace močové inkontinence 

 

Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS - International Continence 

Society) se rozlišuje inkontinence uretrální a extrauretrální (Kolář, 2009).  

Uretrální inkontinence: 

Uretrální inkontinence představuje únik moči dolními močovými cestami. Představuje 

početnější skupinu výskytu u postižených pacientů (Krofta, 2010). Extrauretrální inkontinence 

je poměrná vzácná a není tématem této práce. 

Uretrální inkontinence se dělí ještě na čtyři podskupiny: 

 Stresová inkontinence 

 Urgentní inkontinence 

 Reflexní inkontinence 

 Paradoxní inkontinence 

V této práci se věnuje pozornost pouze inkontinenci stresové. 

Stresová inkontinence (pravá, genuinní): 

Jedná se o mimovolní únik moči močovou trubicí, kdy tlak v močovém měchýři 

převýší tlak v močové trubici bez přítomného stažení svalstva v močovém měchýři 

(detruzoru) (Halaška, 2004). K úniku moči dochází po zvýšení nitrobřišního tlaku  

při nedostatečnosti uzávěrového mechanismu (Martan, 2006). 

Tento název inkontinence nesouvisí s psychickým stresem, nýbrž s fyzickou námahou 

(zvedání břemen, kašel, atd.) (Krofta, 2010). 

 Autorka Irene  Lang-Reeves  dělí  SI do třech stupňů: 

1. stupeň – lehká SI – k úniku moči dochází např. při skákání, běhání, při zvedání břemen 

nebo během výdechu, kdy je kladen odpor – kašel, kýchání. 

2. stupeň – střední SI – k úniku dochází při vyšší zátěži, např. chůze po schodech,  

při změně polohy těla nebo při mohutných výdeších, kdy není kladen odpor, např.  

při sfoukávání svíčky. 

3. stupeň – těžká SI – ztráta kontroly nad činností močového měchýře (Lang-Reeves, 2007).  



1.8.5 Faktory ovlivňující vznik inkontinence moče 

 

Rizikových faktorů existuje celá řada, např. rodinný výskyt, rasa, pohlaví, věk, 

anatomické, svalové a neurologické abnormality, těhotenství, vaginální porody, operace 

v oblasti pánve, radioterapie, obezita, zácpa, opakované infekce močových cest, neurologická 

onemocnění, období přechodu, snížená fyzická aktivita, některé léky a přidružená 

onemocnění (http://kvalita.nrc.cz). 

 

1.8.6 Diagnostika močové inkontinence 

 

Úkolem diagnostiky je průkaz inkontinence, zjistit její příčinu a závažnost a stanovit 

správný léčebný postup. K přesné diagnostice se používá podrobná anamnéza, fyzikální 

vyšetření, vyšetření moči, klinické stresové a speciální testy (Marshallů test, 

Q-tip test, PAD test), kalibrace uretry, urogynekologické a urodynamické vyšetření, 

zobrazovací vyšetření, cystoskopie, neurologické vyšetření kožního čití perianogenitální 

oblasti (viz příloha č. 5), vyšetření análního reflexu a volní stažení análního svěrače (Kolář, 

2009). Jiné zdroje ještě uvádí vedení mikčního deníku, dotazník kvality života  

(I-QoL – Incontinence Quality of Live Questionnaire), vizuální analogovou škálu. Tyto 

způsoby vyšetření jsou plně v kompetenci gynekologa a urologa. 

Do kompetence fyzioterapeuta spadá vyšetření jako je kineziologické vyšetření a 

vaginální vyšetření, které se hodnotí pomocí PERFECT schématu. Hodnotí se schopnost vůlí 

ovládané izolované stahování a uvolňování SDP, svalová síla, výdrž v čase a počet rychle 

opakovaných kontrakcí (Krhut, 2005). 

 

1.8.7 Prevence vzniku inkontinence moče 

 

SI lze předcházet primárně a sekundárně na základě dodržování určitých zásad a 

pokynů. V oblasti primární prevence hraje hlavní roli zdravý životní styl a dostatek pohybové 

aktivity, která udržuje optimální váhu a vede k dobré fyzické kondici. Důležité je odstranění 

chronického fyzického přetěžování a samozřejmě nezapomínat na důležitost pitného režimu. 

Mělo by se omezit pití černého čaje, kávy, sycených nealkoholických nápojů a piva 

(http://kvalita.nrc.cz). Ze strany dietních opatření se doporučuje redukce kořeněných jídel, 

umělých sladidel a citrusových plodů, naopak by se měl zvýšit příjem  



 vlákniny (Krhut, 2007). Sekundární prevence se spojuje s poporodním obdobím. Úkolem je 

instruktáž rodičky o vhodném cvičení, které vede ke zpevnění hlubokých svalů trupu a SDP. 

Nezbytnou součástí je též informovanost matky o způsobech péče o dítě, které co nejméně 

staticky i dynamicky přetěžuje osový aparát a dno pánevní (http://kvalita.nrc.cz). 

 

1.8.8 Terapie inkontinence moče 

 

Všeobecně se terapie stanovuje dle typu inkontinence.  

 Konzervativní terapie: 

Edukace (výchova, vzdělání, informovanost) – poučení pacientů je jeden  

ze základních článků léčebného programu, který umožňuje pacientovi zvýšit péči o svůj 

zdravotní stav. Je důležité, aby pacienti byli stručně informováni o anatomii, fyziologii 

dolního močového traktu, o mechanismu hromadění moči v močovém měchýři a  

o vlastním aktu močení (Krhut, 2005). Pokud mají časté nucení na močení, pak by měli být 

pacienti poučeni o snaze postupného oddalování vlastního aktu močení (Krofta, 2010). Dále 

by se měl pacient informovat o metodách a cílech fyzioterapie a o nutnosti a způsobu 

provedení vstupního vyšetření SDP. Pro navázání kontaktu a získání důvěry pacienta, se 

nejprve provádí edukační pohovor. Nemělo by se též opomíjet upozornění pacienta, že první 

výsledky léčby se dostavují až po cca 6-8 týdnech. Je to proto, aby nedošlo ke ztrátě motivace 

a spolupráce pacienta (Krhut, 2005). 

Behaviorální terapie – tato terapie nabádá nebo vede pacienty ke změně životního 

stylu, návyků a chování (Kolář, 2009). Jde o režimová opatření, všeobecná doporučení a 

motivaci, např. redukce tělesné hmotnosti při nadváze, péče o stolici (pravidelnost, 

konzistenci atd.), dostatečný příjem tekutin, vyvarovat se z jedné strany nadměrné fyzické 

aktivitě a stresu a z druhé strany nečinnosti, jako je sedavé zaměstnání. Mladším a 

aktivnějším pacientům se doporučuje přiměřená sportovní aktivita, ale s pokyny o správných 

pohybových stereotypech. V rámci fyzioterapie se snažíme vést pacienty cílevědomě k tomu, 

aby se tato opatření stala součástí jejich každodenního života (Krhut, 2005). Doporučuje se 

naučit se kýchat a kašlat s otočenou hlavou  

na stranu, aby se co nejvíce snížil tlak na dno pánevní a močový měchýř 

(http://kvalita.nrc.cz).  



Fyzioterapie – viz samostatná kapitola 1.9. 

Farmakoterapie stresové inkontinence – cílem je zvýšit intrauretrální uzavírací síly 

zvýšením tonu hladkých svalů uretry nebo ovlivněním tonu příčně pruhovaných svalů uretry a 

dna pánevního (Martan, 2006, European Association of Urology, 2009).  

Psychoterapie – protože se často objevuje u inkontinentních pacientů sexuální 

dysfunkce, která je důsledkem narušení partnerského soužití, je nedílnou součástí terapie 

psychoterapie a konzultace s psychiatrem, psychologem eventuelně sexuologem (Krofta, 

2010).  

Terapie vaginálními kónusy a kolpexiny – udržují se v pochvě mimovolní kontrakcí 

pánevního dna. Autorka Irene Lang-Reeves popisuje vaginální kužele jako kuličky lásky, 

které se nosí ve vagíně denně několik hodin. Aby nedošlo k jejich vyklouznutí, musí se 

pánevní dno napínat samo od sebe. Při používání kuliček může dojít ke křečovitému stažení 

svalů. Tomu lze předejít, pokud žena bude pravidelně cvičit SDP (Lang-Reeves, 2007). 

Terapie pomocí absorpčních pomůcek – pomůcky neřeší příčinu inkontinence, ale 

její dopad. Zlepšují hygienický stav pacientky, dodávají a zvyšují pocit bezpečí a jistoty.  Pro 

pacientky, které neúspěšně podstoupily výkony pro léčbu SI, jsou absorpční pomůcky jedinou 

možností uplatnění se ve společnosti. Na trhu je celá řada těchto pomůcek, od vložek, 

plenkových kalhotek po různé velikosti a druhy materiálů (Krofta, 2010). 

Terapie pesary – upravují porušené anatomické poměry. Používají se dočasně, a to 

před plánovanou operací. Dlouhodobě se používají jen tehdy, když není u ženy možná 

operace (www.mocova-inkontinence.cz). 

 Chirurgická terapie 

K operační terapii se přistupuje u vyšších stupňů inkontinence (Krhut, 2005). „Chirurgicky 

lze léčit stresovou inkontinenci, u dalších typů inkontinence jsou operační výkony 

kontraindikovány“ (Kolář, 2009, str. 633). Využívá se miniinvazivních metod založených na 

principu omezení hypermobility močové trubice (Krhut, 2005). Cílem operace je snaha o 

navrácení junkce do normální polohy (Citterbart, 2001). 

Chirurgické výkony lze rozdělit na kolpopexi, jehlovou suspenzi, poševní plastiky a 

smyčky.  V chirurgické léčbě SI pomocí pásek se používají tahuprosté poševní (vaginální) 

pásky. Jednou z možností použití tahuprosté poševní pásky je  

TVT – Tensionfree  Vaginal Tape. Jde o syntetické pásky, které jsou vedeny  

za symfýzou (stydkou sponou) retropubicky a podpírají močovou trubici. Výhodou této 

operace je minimální pooperační zátěž. Výkon se provádí v lokální anestezii, neotevírá se 

dutina břišní a pacientka může den po výkonu opustit nemocnici. Druhou z možností je 



použití pásky TOT – Transobturator Tape. Jedná se o novější metodu – obdoba TVT. 

K dalším operačním výkonům patří závěsné techniky, které se provádí na otevřené břišní 

stěně (Krofta, 2010), použítí implantátů, umělého močového svěrače (Halaška, 2004) a 

protetických pomůcek – různé druhy pesarů (Citterbart, 2001). 

 

1.9  Fyzioterapie u dysfunkce SDP a inkontinence moče 

 

Problematice dysfunkce SDP se věnuje jen velmi málo fyzioterapeutů i přesto, že 

konzervativní nefarmakologická terapie stresové inkontinence se považuje za terapii první 

volby (http://kvalita.nrc.cz). 

Hlavním předpokladem úspěšné terapie je spolupráce fyzioterapeuta, zabývajícího se 

touto problematikou, s urologem a gynekologem. První, kdo se zmínil o zavedení fyzioterapie 

do léčby močové inkontinence, byl americký gynekolog Arnold Kegel v roce 1948. Podle 

Kegela měly pacientky několikrát za sebou rychle stahovat SDP. On přitom, zavedeným 

prstem v pochvě, kontroloval intenzitu a kvalitu stahovaných svalů. Fyzioterapie se používá u 

nižších stupňů inkontinence (Krhut, 2005). 

 

1.9.1 Vyšetření pacientek při dysfunkci SDP a inkontinenci moče 

 

Pokud je pacientka, po stanovení diagnózy urologem nebo urogynekologem, 

doporučena k fyzioterapii, tak si fyzioterapeut provádí své vyšetření, tzv. kineziologický 

rozbor (Krhut, 2005).  

 

1.9.1.1  Kineziologický rozbor 

 

Kineziologický rozbor obnáší vyšetření pánve ve všech rovinách, vyšetření kostrče, SI 

skloubení a vazivového aparátu. Dále se palpačně vyšetřují měkké tkáně a stěna břišní. Na 

břišní stěně se zaměřujeme na přítomnost diastázy (rozestupu) přímého  



břišního svalu, aktivní jizvy a spoušťové body, které způsobují poruchu souhry břišních, 

hlubokých zádových a pánevních svalů a bránice při stabilizaci páteře a při úkonech zvyšující 

nitrobřišní tlak. Nesmí se opomíjet i vyšetření jizev po episiotomii a pánevních operacích. Ty 

mohou způsobovat bolest v pánvi, bolest při pohlavním aktu, poruchy močení a zácpu (Kolář, 

2009). 

 

1.9.1.2  Vyšetření pánve 

 

Aspekcí – se vyšetřuje Michaelisova routa (důlky nad zadními spinami x nejvyšší bod 

bederní lordózy x intergluteální rýha), kdy se sleduje vybočení pánve, postavení pánve, 

gluteální rýhy (Lewit, 2003), reliéf hýžďové krajiny (Tichý, 2006). 

Palpací – se vyšetřuje výška hřebenů pánevních kostí, výška předních a zadních 

horních spin, kdy se může ozřejmit šikmá pánev, nutace, anteverze, retroverze, rotace a torze 

pánve. Dále se vyšetřuje sakroiliakální posun a blokáda s fenoménem předbíhání, příznak 

trnu, pružení SI kloubu a kosti křížové. Zaměřujeme se i na symetrii a bolestivost symfýzy 

(kdy se vyšetřuje Patrickův příznak) a sedacích hrbolů (Lewit, 2003), bolestivost a zakřivení 

kostrče, na ligamentové bolesti (ligg. sacroiliacalia, iliolumbalia a sacrotuberale) a bolestivost 

trnových výběžků kosti křížové (Tichý, 2006). Nesmí se opomenout vyšetřit svalový tonus, 

úpony a spoušťové body adduktorů, gluteálních svalů, přímých břišních svalů a na m.iliacus 

(Lewit, 2003).  

 

1.9.1.3   Vyšetření perinea 

 

Toto vyšetření se provádí v gynekologické poloze na lehátku. Aspekcí se sleduje kůže, 

vulva (zevní rodidla – velké a malé stydké pysky, klitoris, ústí pochvy a močové trubice 

(http://lekarske.slovniky.cz)), jizvy event. prolaps. To se vyšetřuje v klidu  

i při stažení SDP (Vonrášová, Palaščáková Špringrová, 2012). „ Pohyb perinea lze pozorovat 

přímo nebo hodnotit nepřímo pohybováním zvenčí viditelného zařízení, umístěného do 

vagíny“ (Otčenášek, 2003, str. 28). Sleduje se i pohyb břišní stěny. Správně provedené stažení 

SDP vede perineum směrem dovnitř (Otčenášek, 2003).  



1.9.1.4  Vaginální vyšetření 

 

Vyšetření SDP se provádí per vaginam. Pro vyšetřované osoby to představuje zásah do 

intimních oblastí těla, což vyžaduje překonání psychických zábran a řady nepříjemných 

pocitů. Vyšetření se musí vést šetrně a taktně. Každý úkon musí být pečlivě 

vysvětlen. Je to důležité pro získání spolupráce a důvěry vyšetřované osoby 

(http://kvalita.nrc.cz). Před zahájením fyzioterapie SDP, by se mělo vaginální palpační 

vyšetření provádět automaticky. Často se však provádí pouze perianogenitální palpace, která 

je nedostačující a má zavádějící výsledky. Dále se svaly dna pánevního mohou vyšetřit i 

rektálně (Kolář, 2009).  

Do tohoto vyšetření se zahrnuje palpační vyšetření a vyšetření motorické funkce svalů 

(Kolář, 2009). Vyšetření se zaměřuje na schopnost volní aktivity jednotlivých funkčních 

vrstev SDP a na posouzení HSS (Halaška, 2004). Na základě výsledků je funkce svalů 

pánevního dna klasifikována jako normální, hyperaktivní, se sníženou aktivitou nebo 

nefunkční (Höfler, 2008). 

Palpační vyšetření se provádí vleže na zádech v gynekologické poloze, vsedě s oporou 

o sedací hrboly a vestoje (Vonrášová, Palaščáková Špringrová, 2012). Pacientka se vyzve ke 

zvýšení nitrobřišního tlaku, zatlačení dolu do pánve a ke stažení SDP. Přitom se sleduje, zda 

dochází či nedochází k aktivitě svalů, zda je přítomno chvění nebo inkoordinace svalů (Kolář, 

2009), zda dochází k zapojování okolních svalů,  

tzv. ko-kontrakci (např. břišních, hýžďových a kyčelních svalů zejména adduktorů) nebo zda 

nedochází k zadržování dechu, či k nucenému dýchání. Při tomto vyšetření se dále hodnotí 

prostorové uspořádání pochvy tzv. „ciferník“, klidové napětí, relaxace a motorická funkce 

SDP pomocí tzv. PERFECT schéma nebo dle Oxford scale. Tato vyšetření se neprovádí 

v těhotenství, při menstruaci, zánětech atd. z hygienických důvodů a z důvodu snížení 

objektivity (Vonrášová, Palaščáková Špringrová, 2012). 

 

1.9.1.5  PERFECT schéma (škála) 

 

P – performance – síla kontrakce – hodnotí se 0-5 (0 žádná kontrakce, 1-2 slabá,  

3 normální, 4-5 silná) (Vonrášová, Palaščáková Špringrová, 2012). 

E – endurance – výdrž, vytrvalost kontrakce – pacientka provede max. volní kontrakci SDP a 

měří se čas v sekundách do zeslabení kontrakce (Národní referenční centrum, 2012). Délka 

jedné vytrvalostní kontrakce by neměla poklesnout pod 70% po dobu max. 10 sekund.  



R – repetition – opakování – provádí se opakované max. kontrakce SDP např. v délce 6 

sekund a následující pauze 3 sekund (pauze je vždy poloviční čas kontrakce). Počítá se, kolik 

kontrakcí pacientka zvládne do únavy nebo snížení kvality provedení. Předpokládaná norma 

je 10. 

F – fast contractions – rychlé kontrakce – provádí se rychlé opakování max. kontrakce SDP 

v délce 1 sekundy a pauzy 1 sekundy. Počítá se, kolik kontrakcí pacientka zvládne do únavy. 

E – elevation – elevace – hodnotí se zvednutí perinea při max. kontrakci SDP 

C – co-contraction – kokontrakce – při max. kontrakci SDP se hodnotí přítomnost či 

nepřítomnost souhybů s ostatními svaly (břišní svaly – m. transversus abdominis, gluteální 

svaly a adduktory dolních končetin). 

T – timing – časování – palpačně se hodnotí přítomnost či nepřítomnost reflexní aktivace 

SDP při kašli, smíchu, kýchnutí, při stoji ze židle atd. (Vonrášová, Palaščáková Špringrová, 

2012). 

 

1.9.1.6  Oxford scale 

 

Oxfordská stupnice hodnotí sílu stažení SDP proti digitální kontrole. Vyšetřující 

zavede prsty do pochvy, zatlačí zadní poševní stěnu proti konečníku a hodnotí schopnost 

sevření, zvedání hráze a symetrie (Otčenášek, 2003). 

Svalová síla 0 – žádná kontrakce. 

Svalová síla 1 – hmatatelné svalové kontrakce, ale bez pohybu (velmi chabý svalový stah, 

zachvění). 

Svalová síla 2 – pohyb s vyloučením gravitace (slabá kontrakce, vzestup napětí  

bez zvýšení hráze a sevření). 

Svalová síla 3 – pohyb proti gravitaci (mírná kontrakce s lehkým nadzvednutím hráze a 

sevřením prstu). 

Svalová síla 4 – pohyb proti gravitaci s lehkým odporem (elevace zadní poševní stěny proti 

odporu a sevření prstů). 

Svalová síla 5 – pohyb proti gravitaci s velkým odporem (svaly odolávají silnému tlaku na 

hráz a zadní stěnu pochvy) (http://nursing.advanceweb.com, Otčenášek, 2003).  



U stupně 0-1 se zahajuje neuromuskulární elektrická stimulace. 

U stupně 0-2  se zavádí dva prsty do pochvy a příčnou dilatací se provádí současná 

(simultánní) stimulace receptorů ve svalech.  

U stupně 3 a výše se doporučuje cvičení se zaměřením na dobu trvání kontrakcí, na frekvenci 

rychlých a pomalých kontrakcí a na intervaly k relaxaci (Otčenášek, 2003). 

 

1.9.1.7  Vyšetření dýchání a hlubokého stabilizačního systému páteře (dále jen HSSP) 

 

Dýchání – vyšetřuje se klidové dýchání vleže na zádech, kdy by mělo převládat břišní 

dýchání, a posturální dýchání, kde by se měla dolní žebra (vsedě, ve stoji) rozšiřovat laterálně. 

Vleže na břiše se sleduje průběh dechové vlny. Za patologii se považuje výrazný horní typ 

dýchání, paradoxní a asymetrické dýchání. K poruchám dýchání též patří nedostatečná 

aktivita břišního svalstva a nedostatečné rozšíření hrudníku během nádechu (Lewit, 2003). 

Typickou patologií je i zvýšená aktivita horní části břišních svalů za současného vtažení břišní 

stěny, též označeno jako syndrom přesýpacích hodin (Kolář, 2009). 

HSSP – předpokladem fyziologické stabilizace páteře je správná dynamika a 

postavení hrudního koše, napřímená páteř a správná fixace lopatek a správné dýchání. Toho 

lze docílit ovlivněním nádechového postavení hrudníku, uvolněním zkrácených pomocných 

dýchacích svalů a měkkých tkání, mobilizačními technikami hrudní páteře (dále jen Th páteř) 

a trakcemi (Kolář, 2009). 

Posturální instabilita se vyšetřuje pomocí funkčních testů, a to: 

Extenčním testem, kdy pacient leží na břiše a paže má podél těla, poté zvedne hlavu 

nad podložku a udělá mírnou extenzi páteře. Přičemž se sleduje spolupráce a vyváženost 

zádových svalů a boční skupiny břišních svalů, reakci pánve (neutrální postavení), aktivita 

ischiokrurálních svalů a lýtkových svalů, postavení a souhyb lopatek. Za nedostatečnost se 

považuje zvýšená aktivita paravertebrálních svalů (Th/L páteře), neaktivita boční skupiny 

břišních svalů a jejích vyklenutí (konvexicita), konkavita  

m. transverzus abdominis (m. TA), anteverze pánve, zevní rotace dolních úhlů lopatek, 

zvýšená aktivita ischiokrurálních a lýtkových svalů (Kolář, 2009). 

Bráničním testem, kdy pacient sedí na okraji stolu s DKK ve vzduchu, drží 

napřímené postavení páteře a hrudník ve výdechovém postavení (po celou dobu testu).  



Terapeut palpuje dorzolaterálně dolní žebra, současně klade mírný odpor proti laterální 

skupině břišních svalů (dále jen BS) a sleduje chování dolních žeber. Poté pacient vyvine 

protitlak laterální skupinou BS. Sleduje se aktivita a a/symetrie bránice, břišního lisu a 

pánevního dna. Za fyziologii se považuje laterální a dorzální rozšíření dolní části hrudníku a 

mezižeberních prostorů. Za nedostatečnost se považuje neaktivace svalů proti našemu odporu, 

kraniální migrace žeber, neudržení hrudníku ve výdechovém postavení a napřímení páteře a 

nerozšíření mezižeberních prostorů (Kolář, 2009). 

Testem břišního lisu (tlaku), kdy pacient leží na zádech s hrudníkem  

ve výdechovém postavení, s DKK v trojflexi nad podložkou opírající se o terapeutovu ruku. 

DKK jsou v mírné zevní rotaci, abdukci na šíři ramen a v 90-ti stupňové flexi v kyčelních 

kloubech. Postupně se odstraní opora DKK a pacient musí nastavenou polohu udržet sám 

(Horká, 2013). Terapeut prsty palpuje oblast třísel (mediálně od spina iliace anterior superior), 

kde aplikuje tlak a pacient aktivuje břišní stěnu proti jeho tlaku. Sleduje se aktivita BS, 

udržení hrudníku ve výdechovém postavení a rozšíření dolní hrudní apertury laterálním i 

dorzálním směrem. Za fyziologii se považuje vyklenutí břišní stěny v podbřišku a aktivace 

BS. Za nedostatečnost se považuje oslabený protitlak pacienta, zvýšená aktivita horní části m. 

rectus abdominis, vtahování horní části břišní stěny, pohyb pupíku kraniálním směrem, 

hrudník v nádechovém postavení a prohlubeň nad tříselným vazem (Kolář, 2009). 

 

1.9.1.8  Doprovodná vyšetření 

 

Kromě předchozího vyšetření, se provádí aspekční vyšetření stoje zepředu, zezadu a 

zboku, kde se zaměřujeme na vyšetření hamstringů, adduktorů, kolenních kloubů, lýtkových 

svalů, pat, klenby a prstců. Opačným směrem se hodnotí tvar páteře, paravertebrální svaly, 

břišní stěna, taile, pupík, hrudník, postavení lopatek, krku, tvar ramen, tvar a postavení hlavy, 

symetrie obličeje a HKK. Dále se vyšetřuje stoj dle Romberka a Trendelenburga a chůze. Z 

palpačního vyšetření se hodnotí měkké tkáně – kůže, podkoží, fasice a svaly (zkrácené, 

oslabené, tonus a trigger points) orientační vyšetření rozsahů pohybů a změření funkční délky 

DKK (Kolář, 2009). Nesmí se zapomenout ani na orientační vyšetření rozsahů pohybů 

končetin a délku DKK (Hnízdil, 1996).   

  



1.9.1.9  Standardizovaný dotazník kvality života (I-QoL) 

 

Pomocí tohoto dotazníku se hodnotí dopad močové inkontinence na kvalitu života (viz 

příloha č. 6). Dotazník tvoří 22 otázek, které hodnotí tři oblasti, a to: chování, zabránění a 

omezení (8 otázek); psychosociální dopad (9 otázek) a sociální rozpaky  

(5 otázek). Každá odpověď na otázku se hodnotí bodovou stupnicí 1 až 5 (1 – silně, 2 – 

značně, 3 – někdy, 4 – málokdy, 5 – nikdy). Dotazník se vypočítává rovnicí: součet (bodové 

stupnice) – 22 / 88 x 100. Celkové výsledky jsou v rozmezí 0 (nejzávažnější problém) až 100 

(žádný problém). Čím vyšší je hodnota výsledku, tím menší je dopad SI na kvalitu života. 

Dotazník lze použít i jako vhodný nástroj pro posouzení účinku terapie (www.hglo.com). 

 

1.9.1.10 Fyzikální vyšetření 

 

K fyzikálnímu vyšetření se používá perineometr s biofeedbackem, elektrostimulace, 

ultrazvuk, dynamická magnetické rezonance (Kolář, 2009), elektromyografie a měření tlaku 

uretrálního, vaginálního a análního (Otčenášek, 2003). 

 

1.9.2 Terapie dysfunkci SDP a inkontinence moči 

 

Asi 30-40% pacientek není schopno plně aktivovat SDP. Proto cílem terapie je naučit 

volní, cílenou a izolovanou aktivitu SDP v koordinaci s dechem (Krhut, 2005). Teprve až 

když pacientka zvládne aktivovat jednotlivé funkční vrstvy, aktivuje pánevní dno jako celek, 

poté s funkčně spojenými svalovými skupinami a pak jej zapojí i  

do pohybových stereotypů. Cílem kinezioterapie SDP je zlepšení funkce statické i dynamické 

složky (http://kvalita.nrc.cz). 

Terapie trvá minimálně šest měsíců a výsledky se dostavují zhruba až po dvou 

měsících.  Proto je vhodné pacientku na tuto skutečnost předem upozornit a cvičení naučit 

v rámci autoterapie (http://kvalita.nrc.cz). 

V prvé řadě musí postižená pacientka změnit svůj životní styl (obezita, kouření, strava, 

pracovní zatížení) (Vondrášová, Palaščáková Špringrová, 2012). 

Jako první léčebný krok se používají relaxační techniky (např. autogenní trénink), 

zejména tehdy, když se při vyšetření zjistí přítomnost svalového hyperonu, spoušťové body 

(dále už jen TrPs) ve svalu nebo jizvy. Pak se do terapie zařazuje i myofasciální uvolnění, 



ošetření TrPs a jizev (Kolář, 2009). Pokud se při vyšetření zjistí minimální nebo úplná 

neschopnost stažení SDP, tak se léčba zahájí vaginální elektrostimulací v kombinaci 

s biofeedbackem. Pomocí elektrostimulace se zlepšuje vnímání této oblasti. Teprve až když je 

pacientka schopna stahovat jednotlivé vrstvy SDP, tak se pokračuje dále (Krhut, 2007).  

 

1.9.2.1  Elektrostimulace 

 

Definice dle ICS: „Elektrostimulace je použití elektrického proudu ke stimulaci 

pánevních orgánů nebo inervaci. Cílem elektrostimulace může být buď přímá indukce 

odpovědi na léčbu, nebo pokus o modulaci dysfunkce dolní části močového ústrojí, střeva 

nebo sexuálních funkcí“ (Halaška, 2004, str. 81). 

Elektrostimulace se používá ke zlepšení trofiky pánevních svalů a reedukace 

(opětovné nabytí funkce) SDP. Pomocí stimulace se aktivují nervy zásobující daný sval. 

Hlavní podmínkou pro stimulaci je, že musí být alespoň částečně zachovaná celistvost 

(integrita) nervového zásobení dané svalové skupiny. Dle autora Halašky se  

v urogynekologii  všeobecně používá střídavý proud o frekvenci 10 Hz. V léčbě SI je 

nejefektivnější maximální elektrická stimulace o hodnotách proudu 120mA (fr. 5-10 Hz, šířka 

impulsu  0,1-1,0 ms) po dobu 15-30 min., 3x týdně (Halaška, 2004). Oproti tomu Kolář 

udává, že nejvhodnější frekvence elekrtostimulace SI je okolo 50 Hz (Kolář, 2009). Počáteční 

léčba nemá překročit 5 minut (Otčenášek, 2003). Cílem maximální elektrické stimulace je 

dosažení tetanických kontrakcí SDP. Intenzita proudu se musí postupně zvyšovat. Stimulace 

nesmí být nepříjemná a nesmí způsobovat bolest. Ke stimulaci se používají vnitřní, vnější a 

implantační sondy. Stimulace se děje buď přímou cestou, nebo reflexně, kdy se ovlivňují 

centripetální nervy (Halaška, 2004). Mimo jiné autor Krahulec uvádí, že se ke svalové 

aktivaci doporučují pravoúhlé bifázické impulsy.  Dále se Krahulec zmiňuje o aktivní 

kontrakci asistovaná elektrickou stimulací, což znamená, že si pacientky při stimulaci 

kontrakcí vědomě přidávají elektrické parametry (Otčenášek, 2003). 

Jednou z možných pomůcek, kterou lze v elektrostimulaci použít, je Pericalm  

(viz příloha č. 7). Pericalm je digitální a dvoukanálový přístroj, který má program i  

na posílení SDP a měl by se používat ve spojení s vaginální sondou (Periform), anální 

elektrodou (Anuform) nebo s povrchovými elektrodami (www.pelvicexercises.com.au).  



1.9.2.2  Biofeedback 

 

Definice biofeedbacku dle ICS: „Biofeedback je technika, při které je pacientovi a 

terapeutovi poskytována informace o normálně mimovolních fyziologických procesech 

audiovizuálním nebo taktilním signálem. Ten je odvozen od měřitelného fyziologického 

parametru, který je následně použit ve výchovném procesu k dosažení specifického léčebného 

účinku. Signál má kvantitativní charakter a pacient je poučován jak jej změnit, a tak získat 

kontrolu nad základním fyziologickým procesem“ (Halaška, 2004, str. 81). 

K nástrojům zpětné vazby se řadí změna tlaku ve vagině, elektromyografické aktivity 

a palpace tonu pubococcygeálního svalu prstem. Při aktivaci správných svalů se mění tyto 

parametry, které se projevují akustickým signálem nebo se zobrazují ve formě grafů na 

displeji (Halaška, 2004). 

Cílem biofeedbacku je vybudování reflexní reakce, kdy aktivace SDP posílí uzavírací 

funkci močové trubice před každým očekávaným zvýšením nitrobřišního tlaku a zabráněním 

eventuelnímu úniku moči (Halaška, 2004). 

Možnosti biofeedbacku: 

 Digitální biofeedback – zvyšuje efekt cvičení. 

 Manometrický biofeedback (perineometrie) – snímá změny tlaků v pochvě. Před 

zahájením terapie tímto biofeedbackem musí být pacientka poučena o správném 

uložení sondy, o krytí sondy kondomem a při cvičení musí korigovat její posuny 

 Elektromyografický biofeedback – snímá bioelektrickou aktivitu svalů.  

Ke snímání se používají povrchové, vaginální nebo rektální elektrody (Otčenášek, 

2003). 

 Intravaginální pomůcky – „ Vaginální kónusy a míčky jsou jinou 

metodou biofeedbacku, kde pacientky zapojují SPD při pocitu vyklouzávání vaginální 

pomůcky. Správná činnost svalů vede k zadržení kónusů, neschopnost kvalitní 

kontrakce vede k vyklouznutí či dokonce k vypuzení kónusů“ (Otčenášek, 2003, str. 

94). Tyto vaginální pomůcky se vyrábějí o různé hmotnosti, tvaru a velikosti. K terapii 

je možné použít i vaginální míčky a kolpexiny (Je to kulový plastový plášť s ocelovou 

kuličkou umístěnou v intravaginální pomůcce. Pohyb kuličky uvnitř jednotky 

způsobuje vibrace, které se přenáší na okolní tkáně a vyvolávají kontrakce okolních 

svalů). Výběr vaginálních pomůcek se provádí dle výsledků vaginálního vyšetření 

(Otčenášek, 2003).   



Jednou z možných vaginálních pomůcek, kterou lze použít je např. Aquaflex  

(viz příloha č. 8) a Educator (viz příloha č. 9). Aquaflex je vaginální kužel se závažím, který 

se používá jak k prevenci, tak i k léčbě SI (k posilování SDP). Pacientka si postupně přidává 

hmotnost závaží (www.neenpelvichealth.com). Educator signalizuje, zda jsou SDP správně 

aktivovány či nikoliv a jakou intenzitou se cvičení provádí. Hlavní část Educatoru se zavádí 

do pochvy, indikátor zůstává mimo pochvu a měl by mířit vzhůru. Poté by měla pacientka 

dostat povel stáhnout a vtáhnout SDP. Pokud pacientka svírá SDP správně, tak by se měl 

indikátor pohybovat směrem dolů, pokud svírá špatně, měl by se indikátor pohybovat směrem 

nahoru (www.neenpelvichealth.com). 

Zásady používání  intravaginálních pomůcek: 

 Pomůcky zavádět vleže ukazovákem (jako tampon). 

 Zadržování pomůcek při současném cvičení ve stoje, při rozkročení, při chůzi s delším 

krokem, při chůzi po schodech, při každodenních činnostech a  

při zakašlání. 

 Udrží-li pacientka kónus déle jak 5 minut, může zvýšit váhu kónusu, dobu a frekvenci 

opakování. 

 Nezadrží-li pacientka kónus ve stoje, začíná se se cvičením vleže s minimální váhou, 

kde se snaží zadržet kónus proti lehkému tahu za vlákno (Otčenášek, 2003).  

 

1.9.2.3  Termoterapie 

 

V léčbě inkontinence je možné použít termoterapii, jejímž cílem je prokrvení dané 

oblasti a relaxace detruzor-sfinkterické oblasti (Krofta, 2010). 

 

1.9.2.4  Gymnastika pánevního dna 

 

Dysfunkce SDP se nejlépe a nejúčinněji řeší cvičením. Pokud každá žena bude 

pravidelně a důsledně cvičit, pak se mohou tyto problémy zmenšit nebo zcela vymizet. 

Samozřejmě záleží na vhodné volbě cviků a správného uvědomění si SDP. Cviky se mohou 

provádět aktivně, což je funkční trénink SDP dle výsledků vaginálního vyšetření (Kegelovy 

cviky), nebo kondičně, kam se řadí cvičení v závěsu, cvičení na míči, akrální koaktivační 

terapie (Halaška, 2004).  



Definice gymnastiky SDP dle ICS: „Gymnastika (trénink) pánevního dna je 

definována jako opakovaná selektivní volní kontrakce nebo relaxace určitých svalů dna 

pánevního. To vyžaduje povědomí o užití správného svalu a vyloučení nechtěné kontrakce 

připojených svalových skupin“ (Halaška, 2004, str. 77). 

Kdy cviky pomáhají: 

Cviky pomáhají při inkontinenci, při ochabnutí svalů, při poklesu pánevních orgánů, 

při poporodních poraněních, po gynekologických zákrocích, při potížích v oblasti bederní 

páteře a při sexuálních problémech. Autorka Höflerová uvádí, že by se mělo se cvičením začít 

co nejdříve (Höfler, 2003). Cvičení SDP se doporučuje při méně závažné SI (Citterbart, 

2001). Za normálních okolností jsou SDP málokdy řízeny vůlí, proto si jejich činnost ani 

neuvědomujeme (Halaška, 2004). 

Zvyšování svalové síly je dosaženo – změnou inervace ve svalech (a to vyšší frekvencí 

excitace a zapojováním nových motorických jednotek do kontrakce k čemuž dochází po 6-8 

týdnech cvičení) a svalovou hypetrofiíí, což je výrazně pomalejší proces. Je nutno cvičit 

s maximální nebo submaximální zátěží. Při malém zatížení (pomalé kontrakce s nízkou 

frekvencí opakování) se stahují svalová vlákna (slow-twich) odpovědná za vytrvalost a při 

vyšší zátěži (rychlé kontrakce s častým opakováním) se stahují fast-twich vlákna, která jsou 

odpovědná za svalovou sílu. Pro vznik dobrých výsledků se musí tato vlákna v pohybu 

kombinovat. K dosažení lepších výsledků, musí být cvičení vedeno pod odborným dohledem 

školeného instruktora. V opačném případě se (pokud se technika provádí nesprávně) 

nedostavují žádné výsledky nebo se mohou příznaky močové inkontinence zhoršit. Při snaze o 

stažení SDP často dochází k zapojení jiných svalů, které působí opačně (antagonisticky – 

jedná se o svaly břišní, gluteální a adduktory stehen). To může vést ke zhoršení anatomických 

poměrů v malé pánvi. Proto je důležité naučit se izolovaně stahovat SDP. Toto stažení je 

možné hodnotit palpačním vaginálním vyšetřením nebo pohybem perinea směrem kraniálním 

( Halaška, 2004). 

Cvičit by se mělo i v polohách, které vyžadují běžné životní situace (např. v stoji, při 

kašli atd.) ( Halaška, 2004). 

 Princip tréninkové zátěže:  

„Svalová síla se nejrychleji zvyšuje při menším počtu opakování cviku se 

submaximální zátěží a vytrvalosti je nejlépe dosaženo vyšším počtem opakování cviku 

s menší zátěží“ (Halaška, 2004, str. 78). Pro správnou funkci SDP je nejoptimálnější jedna 

série 8-12 opakování cviku se submaximální zátěží (Halaška, 2004).  



Ke zvýšení efektivity při cvičení se mohou využívat různé kombinace cvičení 

s biofeedbackem, vaginálním závažím atd. Je to pro zlepšení funkce SDP a k zamezení 

nesprávné techniky volních kontrakcí (zapojení antagonistů), což následně vede 

k neefektivnímu tréninku (Halaška, 2004). Účinnost tréninku závisí na typu kontrakce, 

intenzitě a opakování cvičení, počtu sériích, frekvenci, době pauzy, na poloze, ve které se tělo 

nachází a na délce (době) cvičení (Vondrášová, Palaščáková Špringrová, 2012). 

Typy tréninku SDP: 

 knack – kontrakce SDP při zvýšení intraabdominálního tlaku (vtáhnout – zvednout – 

kýchnout) 

 analytické posilování (jednotlivé SDP)  

 trénink s kokontrakcí 

 funkční tréninky s volní kontrakcí 

 stabilizační trénink s automatickou kontrakcí (Vondrášová, Palaščáková Špringrová, 

2012) 

Kegel dělí cvičení do 4 fází: 

1. fáze – uvědomění si svalů a jejich koordinace – vtahování konečníku za pomoci kontroly 

zrcátka nebo zpočátku přerušované stahování SDP při močení (nedoporučuje se to však jako 

cvičení!) 

2. fáze – získání jistoty o aktivaci SDP, zvýšení síly a koordinace 

3. fáze – regenerační fáze 

4. fáze – výraznější zvýšení svalové síly i její regulace – stahy provádět 20-300 krát  

za den během běžných činností (Halaška, 2004). 

Cílem gymnastiky je nacvičit vědomé stahování SDP před každou očekávanou 

změnou, k čemuž u kontinentní ženy dochází samovolně (Halaška, 2004). 

Zásady správného cvičení: 

 Nemělo by se alespoň hodinu před cvičením jíst. 

 Klidné prostředí s dostatečnou teplotou, které pomáhá dosáhnout plného soustředění 

na cvičení a relaxaci. 

 Mělo by se cvičit ve vyvětrané místnosti na podložce s volným oděvem a 

s vyprázdněným močovým měchýřem. 

 Cvičit pravidelně, v různých polohách a v kvalitním provedení cviku, každý cvik 

opakovat alespoň 3-5 krát (www.moliklub.cz). Vhodné je cvičit 15-30 minut 



několikrát týdně (Lang-Reeves, 2007). „ Pravidelnost cvičení svalů zlepšuje stahy, sílu 

a vytrvalost“ (Otčenášek, 2003, str. 91). 

 Též by se nemělo zapomínat na pravidelné dýchání, zejména svou pozornost zaměřit 

na fázi výdechu. 

 Při cvičení se má kontrolovat správné podsazení pánve a aktivace SDP.  

 Cviky nesmí vyvolávat jakýkoliv pocit bolest (www.moliklub.cz). 

 Vnímat svaly při napnutí a uvolnění  - ve fázi napnutí držet sval 6-10 sekund, 

postupem času výdrž prodlužovat, ve fázi uvolnění se klade důraz na jeho cílené a 

vědomé uvolnění (Höfler, 2008). Fáze uvolnění by měla být asi dvakrát delší než fáze 

napnutí (Höfler, 2003).  

 Při zpevnění břišních svalů se hlídá to, aby se nevyvalil pupík (Höfler, 2003). 

 K zefektivnění cvičení je třeba zdůraznit správnou frekvenci cvičení, dostatečnou sílu, 

trvání a dobu cvičení (Otčenášek, 2003). 

Zásada uvědomění si těla dle Irene Lang-Reeves: 

Zaujetí správné polohy vsedě je nutno použít židličku vysokou tak, aby trup, stehna a 

lýtka při sezení na přední polovině sedáku svíraly pravé úhly. Stehna a chodidla jsou 

rovnoběžně vedle sebe na šíři kyčelních kloubů (vychází z Brügrova sedu). Z této polohy se 

snažíme vytáhnout nahoru a poté klopit pánev vpřed a vzad. Pro uvědomění si SDP je možné 

použít srolovaný ručník, na který se pacientka posadí obkročmo. Kolébáním pánve se pocítí 

vyšší tlak. Tím se vnímá vnější vrstva SDP. Stahují-li se sedací hrboly k sobě (pocit tahu 

gumičky k sobě), tak se vnímá střední vrstva. Vnitřní vrstva je vnímána, když prodloužíme 

záda. Záda jsou vzpřímená, kostrč se táhne dopředu 

a dolů, pánev se napřímí, sedací hrboly se stáhnou k sobě a ve spodní části zad se dostaví 

silný tlak (Lang-Reeves, 2007). 

INFINITY method: 

Podle MUDr. M. Tomanové je INFINITY method jednou z možností prevence a 

konzervativní léčby poruchy SDP. Tato metoda umožňuje cvičení v tzv. mikropohybu (sotva 

znatelný pohyb). Podstatou této metody je zlepšení stability, centrace, koordinace, vnímání a 

ovládání celého těla. Cvičení v mikropohybech nebo v pouhých představách se může provádět 

téměř kdekoliv a kdykoliv, aniž by si někdo všimnul, že daná osoba právě cvičí. Z toho 

vyplývá, že tato metoda byla vyvinuta tak, aby ji pacientka mohla cvičit sama bez pomoci 

terapeuta. Cvičení INFINITY method se provádí vsedě nebo ve stoje, kdy se kontroluje 



správné dýchání, provádí správná korekce ramen, sedu, stoje a dohlíží se na uvolnění páteře 

(www.rehabilitacniustav.cz). 

Např. v poloze ve stoji má pacientka dolní končetiny na šíři pánve a pánev drží 

v neutrální poloze. Poté si ruce dá prsty přes sebe (jako do tvaru písmene „V“) a položí na 

podbřišek. Konečky prstů jsou na stydkých kostech a malíkové hrany ruky se nachází v 

oblasti těsně nad třísly. Tím si pacientka najde ideální střed těla. Z tohoto středu začne pánví 

opisovat pomyslnou osmičku, kdy současně dochází k mírnému přenášení váhy. Nejprve 

opisuje pomyslnou osmičku zepředu dozadu, poté zleva doprava, pokaždé třikrát tam a zpět 

(viz příloha č. 10). Samozřejmě se při cvičení nesmí zapomínat na správné dýchání, a to 

nádech s pohybem od středu těla, výdech s pohybem zpět do středu těla 

(www.rehabilitacniustav.cz).   

Např. v poloze vsedě pacientka sedí vzpřímeně, nejlépe na okraj židle s hlavou 

vytaženou vzhůru. Opět se rozkročí na šíři pánve, chodidla opře o zem, kyčle, kolena a 

kotníky svírají pravý úhel, současně pokrčí lokte a opře se malíkovou hranou o střední část 

stehen. Poté se jimi snaží odtlačit od stehen, dolními končetinami od podlahy a sedacími 

kostmi od židle, jako by chtěla vstát. Při tomto cvičení se narovnává pánev, tělo se napřimuje 

a současně se stahuje spodní část zadečku a aktivuje se pánevní dno 

(www.rehabilitacniustav.cz). 

 

1.9.2.5  Kontraindikace terapie 

 

Terapie pomocí elektrostimulace, biofeedbacku a vaginálního závaží je 

kontraindikováno v těhotenství, při zánětech pochvy, u pacientů s antikoagulační léčbou, 

s plicní embolií, s hlubokou žilní trombózou, s maligními tumory, s epilepsií, s alergickou 

reakcí na gel na elektrody, se zhoršenou cirkulací, s kardiostimulátorem, s otevřenými ránami, 

odřeninami nebo krvácením a u pacientek, které nechápou pokyny a nejsou schopny 

spolupráce (http://kvalita.nrc.cz). Vaginální pomůcky jsou ještě kontraindikovány, pokud je 

pochva velmi úzká a je-li zavádění pomůcek bolestivé (Otčenášek, 2003).  

 

1.9.2.6  Ukončení terapie 

 

Terapie se ukončuje přibližně půl roku od jejího zahájení. Provádí se kontrolní 

kineziologické vyšetření, které spočívá ve vyšetření SDP dle PERFECT schématu. Může se 

opět vyplnit i dotazník kvality života I-QoL a číselná hodnota desetistupňové VAS 



(http://kvalita.nrc.cz). „ Dle zkušeností je doba trvání terapie 6 měsíců hraniční, po které již 

nedochází ke klinickému zlepšení inkontinence“ (http://kvalita.nrc.cz, str. 21.). Terapie se 

může ukončit i dříve, pokud dojde k úplné úpravě inkontinence moči (http://kvalita.nrc.cz).  

Pokud se terapie ukončí, tak by měla pacientka umět vědomě ovládat SDP, měla by 

znát vhodné cviky, pohybové stereotypy a měla by vědět, jak zvládat situace,  

při kterých dochází k únikům moči a jak jim předcházet. Pokud během terapie nedojde  

ke zlepšení inkontinence moči na požadovanou úroveň, pak by se měla pacientka odeslat zpět 

k lékaři, který jí terapii doporučil a měl by zvážit další postupy v terapii (http://kvalita.nrc.cz). 

 

1.9.2.7  Doporučené pohybové aktivity 

 

 turistika, Nordick Walking, procházky 

 jóga, pilatek, Feldenkraisovo cvičení 

 plavání 

 jízda na kole, bruslení, běžky  

 pohybové aktivity (bez poskoků a skoků)  

 pro zdatnější – intenzivní běh, tenis, fitnes, volejbal, sjezdové lyže, aerobik,  

tai-chi, trampolíny aj. (Lang-Reeves, 2007) 

 

1.9.2.8  Pomůcky a přístroje ke cvičení pánevního dna 

 

Ke cvičení pánevního dna a k podpoře motivace cvičení je možné použít mnoho 

pomůcek. 

 Balanční podušky – podporují účinnost cvičení a zintenzivňují napětí svalů. Jsou to 

pomůcky k navození správné polohy pánve vleže na zádech, lze je použít i  

ke cvičení vsedě a ke cvičení rovnováhy vestoje (Höfler, 2008). Jakákoli nezpevněná 

podložka, tzn. vše, co narušuje naší rovnováhu, vyvolává instinktivní reakci našeho 

těla (Lang-Reeves, 2007). 

 overball 

 gymnastický míč 

 theraband 

 S.E.T. koncept 

 míč s bodlinkami 



 ručník 

 židlička bez opěradla nebo židle 

 power plate – posiluje HSS a SDP 

  



2 Část praktická 

 

 

Do praktické části bakalářské práce jsem si vybrala tři pacientky ve věkovém rozmezí 33 

až 37 let, které jsou po dvou a více porodech. V této souvislosti se u pacientek vyskytl 

problém SI převážně druhého stupně. Kromě SI došlo u jedné z pacientek k prolapsu 

pánevních orgánů druhého stupně a u druhé pacientky k ruptuře perinea též druhého stupně. 

Všechny tři pacientky jsem vyšetřovala a sledovala v průběhu terapie  

na rehabilitačním oddělení v prachatické nemocnici. 

 

2.1  Kazuistika číslo 1 

 

2.1.1 Základní údaje 

 

Pohlaví: žena 

Věk: 36  

Váha: 90 kg 

Výška: 168 cm 

BMI: 31,9 (obezita) 

Diagnóza: Prolaps pánevních orgánů 2. stupně, cystokéla, mírná retrokéka, stresová 

inkontinence 

 

2.1.2 Anamnéza 

 

Nynější onemocnění:  

Pacientka přichází po šestinedělí na doporučení gynekologa na rehabilitační oddělení 

pro potíže s únikem moči. Únik moči se objevil hned po porodu. Od 3. 3. 2014 začala 

ambulantně docházet na rehabilitační oddělení. Pacientka udávala únik moči  

při větší zátěži (zvednutí tašky s nákupem, při nošení dítěte), při zakašlání apod. Moč uniká 

v řádu několika kapek. Díky tomu začala nosit vložky (4-5 denně)pro pocit jistoty a sucha. 

Pacientka omezila příjem tekutin cca na 1 litr tekutin denně, v noci na toaletu chodí (2x), 

stolice pravidelná, ale tužší konzistence. Dále udávala bolesti dolní části zad, rozladění po 

psychické stránce (nesvá, nervózní, trochu se straní přátel z pocitu zápachu). 



Pokud by cestou konzervativní terapie nedošlo ke zlepšení, tak bylo pacientce navrženo 

operativní řešení prolapsu pánevních orgánů. 

Osobní anamnéza:  

Bezvýznamná, běžné dětské nemoci, nekouří, alkohol a návykové látky 0, úrazy 0, 

pravačka. 

Rodinná anamnéza: 

Žije s manželem a dětmi v rodinném domě, matka zemřela na rakovinu jater, otec 

zdráv, jeden sourozenec – sestra zdráva. 

Gynekologická anamnéza: 

Menstruace od 12-ti let, pravidelná 28/5, nebolestivá, 15 let hormonální antikoncepce, 

operace a potrat 0, 3. těhotenství – 2001 – spontánní porod (chlapec, zdráv, 4400g/56cm, 

kojila 2,5 roku), 2003 – spontánní porod (dívka, zdráva, 4500g/52cm, kojila 1,5 roku), 2014 – 

spontánní, ale protrahovaný porod – 16 hod. (chlapec, zdráv, 4690g/54cm, stále kojí).  

Alergická anamnéza: 

0 

Farmakologická anamnéza: 

0 

Pracovní anamnéza: 

Středoškolské vzdělání ukončené maturitou, zaměstnaná jako zdravotní sestra 

v Hospicu, t.č. na mateřské dovolené. 

Hobby: 

Zahrada, rodina, lyže, cyklistika a plavání. 

 

2.1.3 Subjektivní vyšetření: 

 

Pacientka si stěžuje na únik moči při zvedání těžkých břemen, při kašli,  

při kýchnutí. Cítí se poníženě, handikepovaně a stydí se za to. Mimo to udává bolesti dolní 

části zad. Obává se možné operace a má strach, jak to bude do budoucna. 

Cíl: cílem pacientky je zabránit úniku moči, aby se maximálně mohla věnovat rodině 

beze strachu z úniku moče a aby mohla opět začít chodit plavat. Bolest zad je teď pro ni ten 

nejmenší problém. 

Objektivní vyšetření:  



2.1.4 Vstupní kineziologický rozbor 

 

 Aspekční vyšetření 

stoj – neklidný, nohy na šíři pánve, levá noha vpřed, pohrávání si s prsty (nervozita),  

bez kompenzačních pomůcek, stoj na pravé DK – hra prstců, při zavření očí rovnováhu 

neudrží, stoj na levé DK – hra prstců, při zavření očí ztrácí rovnováhu 

 Vyšetření postavy 

Zepředu: 

 pánev – výšky cristae iliacae v horizontále, levá spina iliaca anterior superior výše, 

rotace pánve vpravo vpřed 

 trup – strie na břišní stěně, pupík tažený kraniálně, oslabené šikmé břišní svaly 

oboustranně, thorakobrachiální  trojúhelníky symetrické, klíční kosti symetrické, krk 

ve středním postavení, hrudník bez deformit  

 obličej – symetrický 

 horní končetiny (dále jen HKK) – trofika symetrická, oboustranné modrofialové 

zbarvení hřbetů a prstů, bez otoků, pravé rameno níže, ochablé deltové svaly, levá HK 

ve vnitřní rotaci, 

 dolní končetiny (dále jen DKK) – ochablý m. quadriceps vnější vasty oboustranně, 

pately symetrické, příčně plochá klenba oboustranně, hallux valgus oboustranně, 

v roce 2002 operace levého haluxu – bez zlepšení, levá noha vpřed, oboustranné 

modrofialové zbarvení nohy a prstů, DKK bez otoků, bez varixů. 

Zboku: 

 pánev – ve středním postavení (ve smyslu anteflexe, retroflexe), pravá strana rotována 

vpřed 

 trup – lehce vyklenutá břišní stěna, oploštělá bederní lordóza, hypertonus pravého 

paravertebrálního  svalu v oblasti bederní páteře, hrudní kyfóza oploštělá, přetížený 

CTh přechod 

 hlava – předsunuté držení hlavy 

 HKK – semiflexní držení loketních kloubů, ruce před tělem, modrofialové zbarvení 

rukou 

 DKK – ochablý m. gluteus maximus, zvýrazněný úpon m.tensor fascia lata, 

zvýrazněný pravý hamstring, rekurvační postavení kolenních kloubů, lýtkové svaly 

symetrické, zvýšený pravý nárt, příčně plochá klenba oboustranně.  



Zezadu: 

 pánev – rotace pánve vpravo vpřed, hřebeny symetrické, pravá spina iliaca posterior 

superior výše, výrazná bederní lordóza, hypertonus pravého paravertebrálního svalu 

v oblasti bederní páteře 

 trup – thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, oploštělá hrudní kyfóza, lopatky ve 

stejné výšce, dolní úhel pravé lopatky odlepený 

 HKK – pravé rameno níže, ochablé deltové svaly 

 DKK – pravá gluteální rýha výše, ochablý m. gluteus maximus oboustranně, 

hypertonus pravého hamstringu,  podkolení rýhy symetrické, symetrické klenutí 

lýtkových svalů, valgózní postavení pravé paty, zvýrazněná pravá Achillova šlacha, 

příčně plochá klenba oboustranně, levá noha vpřed, DKK bez otoků, varixů 

Dechový stereotyp: horní hrudní dýchání 

Vyšetření dynamiky bederní páteře: do předklonu se nerozvíjí 

 Palpační vyšetření 

 vyšetření sakroiliakálního skloubení - fenomén předbíhání – vpravo +, spine sing 

(příznak trnu) – vpravo +, levý sakroiliakální kloub pruží 

 sedací hrboly – na pohmat nebolestivý, pravý výše 

 kostrč – zalomená, nebolestivá 

 symfýza – nebolestivá 

 orientační neurologické vyšetření – S reflex -, reflexy na břišní stěně +, povrchová 

citlivost na vnitřní straně stehen, gluteálních svalů a břicha + 

 vyšetření  ligamentových bolestí – lig. iliolumbale a lig. sakroiliakale oboustranně - 

lig. sakrotuberále + s bolestí do pravého třísla 

 vyšetření Patrikova příznaku – příznak nebolestivý, ale oboustranně + 

 vyšetření měkkých tkání  - kůže – přiměřená protažitelnost i posunlivost, podkoží a 

fascie - omezená posunlivost v oblasti L páteře oboustranně 

 vyšetření svalů – hypertonus m.iliacus vlevo, m. paravartebralis vpravo,  

m. piriformis oboustranně, hamstringů vpravo, m. trapezius oboustranně, trigger 

points m. psoas vlevo,adduktorů oboustranně, m. triceps surae vpravo 

 vyšetření zkrácených svalů: m. triceps surae vpravo, stupeň číslo 1, adduktory, 

oboustranně, stupeň číslo 1, m. TFL oboustranně, stupeň číslo 1, hamstringy vlevo, 

stupeň číslo 1, m. quadratus lumborum vpravo, stupeň číslo 1, m. trapezius 

oboustranně, stupeň číslo 2, m. levator scapule vlevo, stupeň číslo 1, scalenové svaly 

oboustranně, stupeň číslo 1 



 vyšetření pohybového stereotypu extenze kyčelního kloubu vleže na břiše 

 LDK – 1. Hamstringy - 2. m. gluteus maximus - 3. kontralaterálně L páteř - 4. 

homolaterálně L páteř 

 PDK – 1. Hamstringy – 2. m. gluteus maximus - 3. kontralaterálně L páteř - 4. 

homolaterálně L páteř 

 vyšetření pohybového stereotypu abdukce kyčelního kloubu vleže na boku 

 pravý bok – kvadrátový stereotyp 

 levý bok – kvadrátový stereotyp 

 vyšetření bránice  

 při dýchání se bránice plně nerozvíjí, pohmatově je tuhá 

 antropometrické vyšetření 

 vyšetření délky DKK - funkční délka pravá DK – 81 cm (spina iliaca anterior superior 

– medialní maleolus), levá DK    -  80 cm 

 orientační vyšetření rozsahu pohybů (dále jen RP) - pasivní i aktivní RP na HKK i na 

DKK jsou bez bolestí a bez omezení 

 vyšetření chůze – chůze bez kompenzačních pomůcek, bez souhybu ramen,  

se souhybem pánev, nohy na šíři pánve a zevně rotované, při chůzi pacientka dupe, 

občas šoupne špičkami o zem, zvýšená extenze prstů při švihové fázi, oboustranně 

snížený odval pat, kroky stejně dlouhé. Chůzi po špičkách, po patách i pozpátku zvládá 

bez potíží. 

 vyšetření nedostatečnosti hlubokého stabilizačního systému páteře 

K vyšetření jsem použila tři funkční testy: 

 Brániční test – při nádechu se pohybuje horní část hrudníku, pacientka není schopna 

zapojit dolní část hrudníku proti minimálnímu odporu mých prstů, které mám uložené 

pod dolními žebry z laterální strany, pacientka udrží napřímené postavení páteře. 

 Test břišního lisu – při tomto testu se výrazně aktivuje horní část m. rectus abdominis, 

pupík je tažen kraniálně, objevuje se třes břišní stěny. 

 Extenční test – převažuje aktivita paravertebrálních  svalů ThL přechodu a gluteálních 

svalů, zhoršené dýchání ve smyslu omezeného nádechu. 

 vyšetření aspekcí i palpací pánevního vchodu a pánevních svalů dle PERFEKT 

škály 

 pacientka je po stránce gynekologické v pořádku, děloha je zavinutá, nekrvácí  



 ciferník – episiotomie vpravo – jizva zhojená, na pohmat citlivá, pružná,  

při zakašlání je vidět cystokéla, při vaginálním vyšetření a současného zakašlání cítím 

retrokélu 

 

Tabulka č. 1:  Vstupní vyšetření dle PERFECT škály (kazuistika č. 1) 

 

  Leh sed Stoj 

P 1+ 1- 0 

E 3 2 0 

R 3 2 0 

F 0 0 0 

E 0 0 0 

C add, gluten     

T 
není 

přítomen 
    

 

 Dotazník kvality života (I-QoL) 

 pacientka ohodnotila číslem 17 

 

2.1.5 Shrnutí vyšetření 

 

Největší problém pacientky je neschopnost udržet moč a omezení v běžném životě. 

Jinak je orientovaná, spolupracuje. Tento stav má vliv na její psychickou pohodu. 

 

2.1.6 Krátkodobý terapeutický plán 

 Cíl 

 pro kvalitní kontrakci pánevního dna je nutné docílit kontrakce sfinkterové i elevace 

perinea naučit pacientku izolovaně zapojovat SDP se současnou kokontrakcí 

m.transversus abdominis 

 sestavit individuální cvičební program a instruktáž pro cvičení na doma 

 nácvik aktivace SDP při běžných denních činnostech (při vaření, úklidu, při péči a 

manipulaci s dětmi apod.) 

 nácvik rychlých kontrakcí bez souhybu adduktorů a gluteálních svalů 



 na základě vyšetření, dle PERFECT škály, instruktáž o nastavení a používání 

pomůcky Pericalm a Educator 

 aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (dále jen HSSP) 

 nácvik bráničního dýchání  

 uvolňování SI kloubu, nácvik rovnováhy 

 pokud bude nutné, tak instruktáž o používání intravaginálních pomůcek 

 pokud bude nutné, tak doporučit návštěvu psychologa 

 

 Režimová opatření 

 snížení hmotnosti 

 úprava životosprávy: přiměřeně zvýšit příjem tekutin a odstranit tekutiny, které dráždí 

močový měchýř jako je káva, černý čaj, džusy. Vzhledem k tomu, že stále kojí, je 

normální, že v noci jde na toaletu. 

 vyvarovat se přílišnému tlaku na stolici, pečovat o pravidelnost stolice a její 

konzistenci (případná zácpa může zvýšit tlak na retrokélu a tím zhoršit její projevy) 

 vyvarovat se nadměrné fyzické aktivitě a stresu 

 pravidelně cvičit 

 

2.1.7 Průběh terapie 

 

Pacientku jsem sledovala od března 2014. Na začátku terapie pacientka docházela 1x 

týdně, poté postupem času se intervaly prodlužovaly až na 1x měsíčně. 

Návštěva č. 1. (3. 3. 2014) 

Pacientka je v psychické nepohodě, necítí se dobře, obtěžuje jí unikání moči  

při zvedání dítěte, nebo když zvedne těžký nákup. 

 Terapie  

 obeznámení pacientky s problematikou úniku moče 

 vysvětlení základních anatomických poměrů SDP  

 získání důvěry a spolupráce pacientky 

 vysvětlení způsobu vyšetření SDP a podpis informovaného souhlasu o vyšetření SPD 

 připomenutí, že efekt terapie se dostavuje až za delší čas – důležité pro udržení 

motivace! 

 odebrání anamnézy, provedení vstupního kineziologického rozboru, vyšetření  HSS, 

vaginální vyšetření dle PERFECT škály 



 vysvětlení důvodu dodržování režimových opatření 

 nácvik izolované kontrakce SDP za pomoci přiložení mých dlaní s povelem vtáhnout 

SDP (na začátku terapie povoluji kontrakce adduktorů a gluteů vzhledem k tomu, že 

se pacientka snaží dělat, co může. Postupem času se budeme snažit tyto ko-kontrakce 

odbourat) 

 zadání úkolu na doma - nácvik izolované kontrakce SDP s povelem vtáhnout SDP 

s možnými ko-kontrakcemi ostatních svalů 

Návštěva č. 2. (10. 3. 2014) 

Pacientka se cítí v napětí, neví, jak má zapojit SDP. 

 Terapie 

 nácvik izolované kontrakce pomocí cvičení v představách – vtáhnout špagetu, jede 

výtah do 1., 2., 3. patra, v každém patře zastaví a jede výtah zpět) 

 upozornění na nezadržování dechu a na držení pánve v neutrální poloze 

 pro posílení SDP jsem použila elektrostimulační přístroj Pericalm ve spojení se 

sondami Periform, který přirozeně stimuluje SDP (fr. 30Hz, 50µS, náběhový čas 0,3s, 

pracovní čas 4s, odpočinkový čas 4s, celkový čas 5min., 3x denně – vybráno dle 

programu na SI) + instruktáž používání přístroje pro doma 

 nácvik  Knack (předkontrakce SDP před zvednutím břemen, jako je zvednutí dítěte, 

tašky s nákupem nebo při zakašlání 

 nácvik břišního dýchání a aktivace HSS vleže na zádech 

 měkké techniky (dále jen MT) bederní (dále jen L) páteře 

 cvičení na doma – cvičení s použitím Pericalmu, cvičení v představách, uvědomování 

si pre-kontrakce (Knack)v běžných denních činnostech 

Návštěva č. 3. (17. 3. 2014) 

Pacientka se necítí dobře, stále jí dělá problém uvědomit si SDP, únik moči přetrvává. 

 Terapie 

 nácvik izolované kontrakce pomocí cvičení v představách (vleže na zádech, vsedě) – 

vtáhnout SDP jako když zapíná zip  

 nácvik uvědomování si SDP s pomocí přiložení prstů na oblast hráze, event. vnoření 

vlastního 2. a 3. prstu do pochvy a provádět pomalé kontrakce 

 kontrolování dechu, polohy pánve a souhybů adduktorů a gluteálních svalů (souhyby 

přetrvávají, ale postupně budeme odbourávat) 

 použití Pericalmu – cvičení i ve vyšších pozicích 



 pro lepší kontrolu kontrakce, aktivace a posilování SDP aplikuji pomůcku Educator a 

současně pacientku instruuji o správném skládání a zavádění pomůcky a co má 

signalizovat 

 nácvik břišního dýchání, aktivace HSSP 

 MT L páteře, mobilizace SI kloubu 

 izometrické posilování m. gluteus maximus, postizometrická relaxace (dále jen PIR) 

adduktorů stehen 

 cvičení na doma – při kojení vsedě na kraji židle s overballem mezi koleny – vtáhnout 

SDP a současně tisknout overball koleny – povolit, hlídat si správné držení těla, 

cvičení s Educátorem denně, a to jak rychlé kontrakce (maximálně 10, pak pauza), tak 

pomalé kontrakce s prodlužováním doby stahu. Každý den si  

při cvičení přidávat 1 minutu navíc + cvičit s ním i ve vyšších polohách 

Návštěva č. 4. (24. 3. 2014) 

Pacientka se cítí lépe, má radost, že se jí podařilo zapojit SDP a už ví jak na to. Únik 

moče stále přetrvává (4-5 vložek). 

 Terapie 

 zapojuji aktivaci SDP v poloze na čtyřech + Knack  

 nácvik bráničního dýchání – pacientka zvládá aktivovat m. transverzus abdominis, 

udrží hrudní koš ve výdechovém postavení, nácvik autoterapie 

 použití Pericalmu (3x denně, 5 min.)  

 MT L páteře, mobilizace SI kloubu 

 zvyšování síly m. gluteus maximus, PIR adduktorů, ovlivňování TrP m. psoas vlevo, 

uvolňování m. iliacus vlevo a m. piriformis oboustranně 

 nácvik malé nohy vsedě 

 cviky na doma – aktivace SDP při běžných denních činnostech + Knack 

Návštěva č. 5. (31. 3. 2014) 

Pacientka se cítí dobře, ale stěžuje si na bolesti dolní části zad, plně si uvědomuje 

správnou kontrakci SDP.  



 Terapie 

 cvičení pomalých a rychlých izolovaných kontrakcí SDP v poloze na čtyřech zvládá 

bez souhybu adduktorů a gluteů 

 cvičení s Pericalmem (3x denně, 10 min.) 

 kontrola bráničního dýchání – pacientka zvládá 

 cviky na plochou nohu ve stoji s využitím senzomotoriky za současného vtahování 

SDP – pacientka zadržuje dech a zapojuje adduktory, gluten a břišní svaly 

 Educator již nepotřebuje, pro zvýšení maximální kontrakce navrhuji pacientce 

používat intravaginální závaží postupně od nejlehčího po nejtěžší 

 uvolňování zkrácených svalů dle výsledků kineziologického rozboru 

 cvičení HSSP + kontrola správného držení 

 cviky na doma – cvičení s využitím gymnastického míče nebo overballu 

Návštěva č. 6. (7. 4. 2014): 

Pacientka se cítí dobře, udává občasné bolesti dolní části zad, cítí zlepšení  

ze strany úniku moči (2 vložky), pravidelně cvičí 3x denně několik minut. 

 Terapie 

 rychlé i pomalé kontrakce na čtyřech s využitím overballu, labilních ploch a cvičení 

v globálních vzorcích 

 při cvičení s využitím senzomotoriky už pacientka dýchá pravidelně, ostatní svaly 

zapojuje minimálně 

 použití Pericalmu 

 cviky na uvolnění L páteře s aktivací SDP  

 zadání cviků na doma (cvičení se závažím) 

Návštěva č. 7. (14. 4. 2014) 

Pacientka se cítí dobře, plně si uvědomuje ovládání SDP, už se tolik za svůj problém 

nestydí. 

 Terapie 

 pacientka zvládá cvičit i bez použití Pericalmu. 

 pacientce se zlepšila svalová síla na číslo 3, současně dokáže elevovat perineum, při 

cvičení ve stoji nezadržuje dech, souhyby jsou minimální 

 zapojuji cvičení rovnováhy na jedné DK (střídání pravá, levá) se zapojením SDP a 

Knacku při zvýšení zátěže 

 kontrola břišního dýchání a aktivace HSSP 

 zadání cviků na doma  



Návštěva č. 8. (12. 5. 2014) 

Pacientka přichází po měsíci, postupně se zlepšuje. Cítí se dobře a spokojeně, cvičí 

pravidelně a ve svém osobním volnu navštěvuje hodiny pilates. Udává zmírnění úniku moči 

(1 vložka) a zlepšení intimního života. 

 Terapie 

 kontrola předchozích cviků, 

 cvičení na jedné DK s využitím senzomotoriky a globálních vzorců s minim.souhyby 

okolních svalů 

 zadání cviků na doma 

Návštěva č. 9. (16. 6. 2014) 

Pacientka se zlepšuje, cvičí denně a je ze cvičení nadšená. Chtěla by opět začít chodit 

plavat, ale únik moči, sice už jen minimálně, přetrvává. 

 Terapie 

 vzhledem k tomu, že pacientka není permanentně inkontinentní a v bazéně nedělá 

žádné poskoky, může chodit plavat (pokud by chtěla, může si zavést tampón, díky 

němuž se změní pozice močové trubice) 

 ve stoji + na jedné DK cvičíme rychlé a pomalé kontrakce s prodlužením doby výdrže, 

ke cvičení využíváme různé pomůcky, závaží a labilní plochy. Při použití labilních 

ploch při cvičení ve stoji – pacientka nezadržuje dech, nezapojuje adduktory a gluteí, 

pouze m. TA, což je žádoucí 

Návštěva č. 10. (14. 7. 2014) 

Pacientka se zlepšuje a cítí se dobře, plně si uvědomuje aktivaci SDP a pravidelně cvičí. 

 Terapie 

 použití labilních ploch při cvičení ve stoji  

 nácvik poskoků s aktivací SDP 

Návštěva č. 11. (11. 8. 2014) 

Pacientka se cítí spokojeně, úniky moči neudává, ale přesto dál cvičí pravidelně. 

 Terapie 

 vzhledem k tomu, že únik moči již neudává, tak ji upozorňuji na to, že cvičit musí již 

celý život 

 kontrola cviků 

 provedení výstupního kineziologického rozboru, včetně vyšetření SDP pomocí 

PERFECT škály a zhodnocení HSSP 



 navrhnutí možnosti pokračovat ve skupinovém cvičení 

 

2.1.8 Výstupní kineziologický rozbor 

 

 Aspekční vyšetření: 

 stoj – klidný, stabilní, levá noha vpřed, stoj na levé DK i na pravé DK stále hra prstců, 

ale udrží rovnováhu  

 Vyšetření postavy: 

Zepředu: 

 pánev – výšky cristae iliacae v horizontále, levá spina iliaca anterior superior výše, 

rotace pánve vpravo vpřed 

 trup – oboustranně zmírněná dysbalance šikmých břišních svalů  

Zboku: 

 Pánev – rotována vpravo vpřed 

 Trup – zmírnění  hypertonu pravého paravertebrálního svalu v oblasti bederní páteře  

 DKK – zlepšená kontura m. gluteus maximus 

Zezadu: 

 pánev – rotována vpravo vpřed, hřebeny symetrické, pravá spina iliaca posterior 

superior výše  

 trup – zmírnění hypertonu pravého paravertebrálního svalu v oblasti bederní páteře 

 DKK – zlepšená kontura m. gluteus maximus oboustranně 

Ostatní předchozí naměřené hodnoty bez výraznějších změn. 

Dechový stereotyp: břišní typ dýchání 

 Palpační vyšetření 

 vyšetření sakroiliakálního skloubení - fenomén předbíhání – vpravo +, spine sing 

(příznak trnu) – vpravo +, levý sakroiliakální kloub pruží 

 orientační neurologické vyšetření – S reflex -, reflexy na břišní stěně +, povrchová 

citlivost na vnitřní straně stehen, gluteálních svalů a břicha + 

 vyšetření  ligamentových bolestí – lig. iliolumbale a lig. sakroiliakale oboustranně -, 

lig. sakrotuberále + s bolestí do pravého třísla 

 vyšetření Patrikova příznaku – příznak nebolestivý, ale oboustranně + 

 vyšetření měkkých tkání  - podkoží  a fascie - zlepšená posunlivost v oblasti  

L páteře oboustranně, svaly – zmírnění  hypertonu m. iliacus vlevo,  



m. paravartebralis vpravo, m. piriformis oboustranně, m. trapezius oboustranně, 

přetrvávají trigger points m. psoas vlevo,adduktorů oboustranně,  

 vyšetření zkrácených svalů  

adduktory oboustranně, stupeň číslo 1, hamstringy vlevo, stupeň číslo 1, m. trapezius 

oboustranně, stupeň číslo 1, m. levator scapule vlevo, stupeň číslo 1, scalenové svaly, 

oboustranně, stupeň číslo 1 

Ostatní předchozí naměřené hodnoty bez výraznějších změn. 

 Vyšetření chůze - chůze se souhybem ramen i pánev 

 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře 

 Brániční test – při nádechu se symetricky rozšiřují mezižeberní prostoty, pacientka je 

schopna zapojit dolní část hrudníku proti lehkému odporu mých prstů přiložených pod 

dolními žebry z laterální strany, pacientka udrží napřímené postavení páteře. 

 Test břišního lisu – symetrické zapojení břišní stěny, pupík je ve středním postavení a 

hrudník udrží ve výdechovém postavení. 

 Extenční test – lehká aktivita paravertebrálních  svalů ThL přechodu, gluteální svaly 

se již nezapojují, dýchání plynulé a bez omezení. 

 Vyšetření pánevního vchodu a pánevních svalů dle PERFEKT škály 

 

Tabulka č. 2:  Výstupní vyšetření dle PERFECT škály (kazuistika č. 1): 

  

  Leh Sed Stoj 

P 3+ 3+ 3 

E 10              10 10 

R 5 4 3 

F 10 6 4 

E Ano ano ano  

C Ano ano   ano (m. TA) 

T Ano 0  0  

  



 Dotazník kvality života (I-QoL)  

 pacientka ohodnotila číslem 61 

 

2.1.9 Dlouhodobý terapeutický plán 

 

 zapojování pre-kontrakcí v zátěžových situacích i v běžných denních činnostech 

 nadále používat dle možnosti volby intravaginální pomůcky 

 pro udržení motivace a k dalšímu postupnému zvyšování svalové síly SDP pravidelně 

docházet na skupinová cvičení 

 věnovat se koníčkům a aktivitám, které kvůli močové inkontinenci nemohla vykonávat 

 

2.1.10 Závěrečné zhodnocení terapie 

 

 Subjektivní zhodnocení terapie pacientkou 

Pacientka se cítí dobře. Je ráda, že se zlepšila na tolik, že nemusí podstoupit operaci, 

která jí hrozila. Slipové vložky nosí už jen pro jistotu. Za velké plus považuje návrat k plnému 

intimnímu životu a zlepšení jeho prožitku. Plně si uvědomuje, že musí ve cvičení nadále 

pokračovat, aby se problémy opět do budoucna neobjevily. Se svými koníčky ještě raději 

počká.  

Pacientka terapii hodnotí kladně. V průběhu terapie se jí líbil taktní přístup, vysvětlení 

problému, klidné prostředí a dostatek času věnovaný jí samotné. Na začátku terapie bylo pro 

ni nejtěžší uvědomit si, kde se SDP nachází a jak je izolovaně zapojovat. Jako velkou výhodu 

tohoto cvičení považuje to, že cviky může provádět kdykoli a kdekoli a že nejsou náročné na 

vybavení či pomůcky. 

 Objektivní zhodnocení terapie 

S pacientkou jsem pracovala po dobu šesti měsíců.  Během této doby se stav pacientky 

zlepšil natolik, že nemusí podstoupit operaci, prolaps dělohy se zlepšil z druhého stupně na 

první, není přítomna retrokéla a jen velmi malá cystokéla. Pacientka již netrpí SI. Během 

terapie došlo k nárůstu svalové síly na stupeň číslo 3, je schopna provést maximální 

kontrakce, elevaci perinea vleže na zádech, vsedě i ve stoji, při cvičení neaktivuje adduktory 

stehen a gluteální svaly, aktivuje m. TA, k reflexnímu zapojení SDP dochází pouze vleže na 

zádech, i přesto, že jsem Knack učila od druhé návštěvy.  



Chůze je se souhybem ramen i pánve, převládá břišní dýchání, zlepšil se HSS a dotazník 

kvality života se zvýšil ze 17 na 61. 

Terapii hodnotím jako úspěšnou a současně pacientku odesílám na kontrolu 

k rehabilitačnímu lékaři a gynekologovi.  

 

Graf č. 1: Srovnání výsledků vyšetření svalů dna pánevního dle PERFECT škály před a po 

terapii vleže na zádech, vsedě a ve stoji (kazuistika č. 1) 

 

 

 

Graf č. 2: Srovnání kvality života dle výsledků dotazníku I-QoL před a po terapii (kazuistika 

č. 1) 
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2.2 Kazuistika číslo 2 

 

2.2.1 Základní údaje 

 

Pohlaví: žena 

Věk: 37  

Váha: 85 kg 

Výška: 186 cm 

BMI: 24,6 

Diagnóza: Stresová inkontinence 2. stupně, ruptura perinea 2. stupně, lehká cystokéla 

 

2.2.2.  Anamnéza 

 

Nynější onemocnění: 

Pacientka přichází z vlastní iniciativy pro únik moči, který se objevuje  

při zakašlání, kýchnutí, při rychlém pohybu nebo když se lekne. Pacientka je po porodu ze 

dne 30. 4. 2014. Tento problém se již vyskytl po prvním porodu, kdy zaznamenávala pouze 

minimální únik moči. Po šestinedělí se to upravilo a ona byla bez potíží. Tentokrát je po 

druhém porodu více jak dva měsíce a únik moči stále přetrvává. Musí nosit slipové vložky (3 

denně), pitný režim se snaží dodržovat, při močení bolesti neudává, 1x za noc jde na toaletu, 

na stolici chodí pravidelně a je normální konzistence. Pacientka je kojící, proto musí 

několikrát za noc vstávat.  Též pacientka udává bolesti zad v oblasti beder, které ji provázejí 

od prvního těhotenství doposud. Od 14. 7. 2014 začala ambulantně docházet na rehabilitační 

oddělení.  

Osobní anamnéza: 

Běžné dětské nemoci, pravačka, kuřačka, alkohol jen příležitostně, občas kávu, návykové 

látky 0, operace 0, úrazy – fraktura pravé klíční kosti ve 13-ti letech, před 20 lety borelióza. 

Rodinná anamnéza: 

Žije s manželem a dětmi v panelovém domě, ve druhém patře bez výtahu, matka zdráva, otec 

DM a hypertenze, dva sourozenci – bratři, starší bratr Ca ledvin. 

  



Gynekologická anamnéza: 

Menstruace od 14-ti let, pravidelná, nebolestivá, 10 let hormonální antikoncepce, operace a 

potrat 0, 2. těhotenství – 2011 – spontánní porod (dívka, zdravá, 2920g/49 cm, kojila 11 

měsíců, široké balení), 2014 – porod koncem pánevním, ruptura perinea II. stupně (dívka, 

zdravá, 2660g/48 cm, stále kojí). 

Alergická anamnéza: 

Alergie kočka, pes, pelyněk (nejvíce). 

Farmakologická anamnéza: 

V 15-ti letech léčena pro hypotenzi, nyní bez potíží. 

Pracovní anamnéza: 

Středoškolské vzdělání ukončené absolutoriem, zaměstnaná jako vychovatelka,  

t. č. na mateřské dovolené. 

Hobby: 

Fotografování, práce s PC – grafika, ruční práce a volejbal. 

 

2.2.3. Subjektivní vyšetření 

 

Pacientka udává nekontrolovatelný únik moči při lehké fyzické zátěži i  

při pohlavním styku. Má pocit nejistoty a obává se zhoršování stavu. Mimo jiné udává 

dlouhodobé chronické bolesti zad. 

Cíl: cílem pacientky je zabránit úniku moči, a aby tímto problémem nebyla 

omezována v běžném životě, zejména v partnerském životě. 

Objektivní vyšetření 

 

2.2.4. Vstupní kineziologický rozbor 

 

 Aspekční vyšetření 

 stoj – s otevřenýma i zavřenýma očima stabilní, o úzké bázi, pravá noha lehce 

vpřed, bez kompenzačních pomůcek, stoj na levé DK stabilní, bez kontroly zraku 

ztrácí rovnováhu, stoj na pravé DK stabilní, bez kontroly zraku ztrácí rovnováhu. 

  



 Vyšetření postavy 

Zepředu: 

 pánev – výšky cristae iliacae symetrické, přední horní spiny symetrické, rotace 

pánve vpravo vpřed 

 trup – břišní stěna vyklenutá, pupík ve středním postavení + jizva po piercingu, 

výraznější pravý thorakobrachiální trojúhelník, pravá klíční kost níže, hrudník  

bez deformit, krk ve středním postavení  

 obličej – symetrický 

 HKK – konfigurace, trofika, prokrvení, teplota v normě, bez otoků, pravé rameno 

níže, pronační postavení předloktí 

 DKK – konfigurace, prokrvení, teplota v normě, bez otoků, bez varixů, pravá DK 

celkově slabší, pately oboustranně taženy mediálním směrem, lýtka symetrická, 

pravý hlezenní kloub ve varózním postavení, plochá podélná klenba vpravo, 

příčné klenby oboustranně ploché 

Zboku:  

 pánev – lehká anteverze, pravá strana rotována vpřed 

 trup – vyklenutá břišní stěna, zvýšená bederní lordóza, vyhlazená hrudní kyfóza, 

přetížený CTh přechod 

 hlava – předsunuté držení hlavy 

 HKK – semiflexní držení loketních kloubů 

 DKK – m. gluteus maximus oboustranně symetrický, lýtka symetrická, v oblasti 

kolen oboustranně viditelné povrchové žilky, oboustranně ploché příčné klenby, 

plochá podélná klenba vpravo 

Zezadu: 

 pánev – rotace pánve vpravo vpřed, hřebeny symetrické, zadní horní spiny 

symetrické 

 trup – zvýšená bederní lordóza, vyhlazená hrudní kyfóza, pod pravým žeberním 

obloukem zvýrazněná kožní rýha, výraznější pravý thorakobrachiální trojúhelník, 

pravá lopatka výše, oslabené dolní fixátory lopatky vpravo (scapula aláta) 

 HKK – pravý ramenní kloub níže 

 DKK – m. gluteus maximus oboustranně symetrický, pravá gluteální rýha výše, 

pravá podkolenní rýha výše, v oblasti pravého kolene přítomné povrchové žilky, 

lýtkové svaly symetrické, na pravém lýtku červené skvrny (asi po borelióze) –  

při viróze se zvýrazňují, pravý hlezenní kloub ve varózním postavení, pravá 



Achillova šlacha zbytnělá, varózní postavení pravé paty, plochá podélná klenba 

vpravo, pravá noha vpřed, DKK bez otoků, varixů. 

Dechový stereotyp: břišní dýchání + roztažené dolní žeberní oblouky 

Dynamické vyšetření bederní páteře: do předklonu se rozvíjí 

 Palpační vyšetření 

 vyšetření sakroiliakálního skloubení - fenomén předbíhání – 0, spine sing -, 

sakroiliakální kloub oboustranně pruží 

 sedací hrboly – symetrický, na pohmat nebolestivý 

 kostrč – nebolestivá 

 symfýza – bolestivá 

 orientační neurologické vyšetření – S reflex -, snížené reflexy břišní stěny, 

povrchová citlivost na vnitřní straně stehen, gluteálních svalů a břicha + 

 vyšetření  ligamentových bolestí – lig. iliolumbale, lig. sakroiliacale,  

lig. sakrotuberále oboustranně -  

 vyšetření Patrikova příznaku – příznak nebolestivý, oboustranně – 

 vyšetření měkkých tkání  - kůže – přiměřená protažitelnost i posunlivost, podkoží 

a fascie - omezená posunlivost v oblasti L páteře oboustranně 

 vyšetření svalů – hypertonus krátkých extenzorů šíje, m. paravartebralis 

oboustranně v oblasti ThL přechodu, m. gluteus medius oboustranně, trigger points 

(dále jen TrPs) m. iliacus vpravo, adduktorů oboustranně, m. trapezius 

oboustranně a oboustranně TrPs bránice  

 vyšetření zkrácených svalů: m. trapezius oboustranně, stupeň číslo 1,  

m. levator papule, vpravo, stupeň číslo 1, hamstringy oboustranně, stupeň číslo 1, 

m. rectus femoris oboustranně, stupeň číslo 1 

 vyšetření pohybového stereotypu extenze kyčelního kloubu vleže na břiše 

 PDK – 1. kontralaterálně L páteř - 2. m. gluteus maximus - 3. Hamstringy - 4. 

homolaterálně L páteř  

 LDK – 1. kontralaterálně L páteř - 2. m. gluteus maximus - 3. hamstringy - 4. 

homolaterálně L páteř 

 vyšetření pohybového stereotypu abdukce kyčelního kloubu vleže na boku 

 pravý bok – kvadrátový stereotyp 

 levý bok – tensorový stereotyp 

 antropometrické vyšetření 



 vyšetření délky DKK: 

 funkční délka pravá DK – 96 cm (spina iliaca anterior superior – medialní 

maleolus), levá DK - 96 cm,  

 orientační vyšetření  RP - pasivní i aktivní RP na HKK i na DKK jsou  

bez bolestí a bez omezení 

 vyšetření chůze – chůze bez kompenzačních pomůcek, bez rotace trupu a se sníženou 

rotací pánve, nohy na šíři pánve a vnitřně rotované, při chůzi pacientka dupe, jsou 

slyšet křupavé zvuky a téměř chybí extenze v kyčelních kloubech,  

při stojné fázi jsou plosky zatížené více na vnitřní straně, kroky stejně dlouhé. Chůzi 

po špičkách, po patách i pozpátku zvládá bez potíží. 

 vyšetření nedostatečnosti hlubokého stabilizačního systému páteře 

K vyšetření jsem použila tři funkční testy: 

 Brániční test – anteverze pánve, dýchání je cíleno do oblasti břicha více vpravo, 

třes břišní stěny při minimálnímu odporu mých prstů přiložených z laterální strany 

pod dolními žebry, pacientka neudrží napřímené postavení páteře. 

 Test břišního lisu – při tomto testu se výrazně aktivuje horní část m. rectus 

abdominis, pupík je tažen kraniálně, objevuje se třes břišní stěny a neaktivuje se 

m. TA. 

 Extenční test – převažuje aktivita paravertebrálních  svalů ThL přechodu a 

gluteálních svalů, zvýraznění bederní lordózy, dolních žeberních oblouků, lehké 

odlepení dolních úhlů lopatek, anteverze pánve 

 vyšetření pánevního vchodu a pánevních svalů dle PERFEKT škály  

 pacientka je po stránce gynekologické v pořádku, děloha je zavinutá, nekrvácí 

 ciferník – perineum – zhojené, jizva mediolaterálně, tužší, na pohmat stále citlivá, 

perineum zkrácené (1,5 cm)  

 při vaginálním vyšetření zjevná lehká cystokéla 

  



Tabulka č. 3:  Vstupní vyšetření dle PERFECT škály (kazuistika č. 2) 

 

  Leh Sed Stoj 

P 3 2 1 

E 5 3 4 

R 5 3 2 

F 5 4 4 

E Ano 0 0 

C břicho     

T 0  0 0  

 

 Dotazník kvality života (I-QoL)  

 pacientka ohodnotila číslem 53 

 

2.2.5. Shrnutí vyšetření 

 

Jako největší problém pacientka hodnotí neschopnost udržet moč a omezení v běžném 

životě. Pacientka spolupracuje a je plně orientovaná a soběstačná. Pacientka si není vědoma 

správné kontrakce SDP a perineum elevuje pouze vleže na zádech. 

 

2.2.6. Krátkodobý terapeutický plán 

 

 Cíl: 

 nácvik sfinkterové kontrakce a elevace perinea vsedě a ve stoji  

 nácvik izolovaných kontrakcí SDP se současnou ko-kontrakcí m. TA 

 sestavit individuální cvičební program a instruktáž cvičení na doma 

 nácvik aktivace SDP za běžných denních činností (při vaření, úklidu, při péči a 

manipulaci s dětmi apod.) 

 zvýšení svalové síly a nácvik rychlých kontrakcí  

 na základě vyšetření, dle PERFECT škály, instruktáž o používání pomůcky 

Educator  

 pokud bude nutné, tak instruktáž o používání intravaginálních pomůcek 

 aktivace HSS 



 nácvik bráničního dýchání  

 uvolňování L páteře, ovlivňování TrPs bránice a použití měkkých technik  

na jizvu perinea 

 nácvik rovnováhy 

 Režimová opatření 

 udržet optimální hmotnost 

 úprava životosprávy: 

 vyrovnaný příjem tekutin, odstranit tekutiny, které dráždí močový měchýř (káva, 

černý čaj, džusy) 

 vyvarovat se přílišnému tlaku na stolici, pečovat o pravidelnost stolice a její 

konzistenci (případná zácpa může zhoršovat riziko prolapsu  

 zákaz kouření – kuřácký kašel zhoršuje riziko prolapsu, osvojit si kašel a kýchání 

s rotovanou hlavou, aby se snížil tlak na SDP 

 vyvarovat se nadměrné fyzické aktivitě, stresu a zejména prochladnutí 

 pravidelně cvičit 

 

2.2.7. Průběh terapie 

 

Pacientku jsem sledovala od 14. 7. 2014. Na začátku terapie pacientka docházela 1x 

týdně, poté postupem času se intervaly prodlužovaly až na 1x měsíčně. 

 

Návštěva č. 1 (14. 7. 2014) 

 Pacientka přichází z vlastní iniciativy pro únik moči, který jí dělá starosti a bojí se 

jeho zhoršování. 

 Terapie  

 obeznámení pacientky s problematikou úniku moče 

 vysvětlení základních anatomických poměrů SDP  

 získání důvěry a spolupráce pacientky 

 vysvětlení způsobu vyšetření SDP a podpis informovaného souhlasu  

o vyšetření SPD 

 připomenutí, že efekt terapie se dostavuje až za delší čas – důležité  

pro udržení motivace! 

 odebrání anamnézy, provedení vstupního kineziologického rozboru, vyšetření  

HSS, vaginální vyšetření dle PERFECT škály 



 vysvětlení důvodu dodržování režimových opatření 

 nácvik izolované kontrakce SDP za pomoci přiložení mých dlaní s povelem 

vtáhnout SDP (na začátku terapie povoluji kontrakce ostatních svalů vzhledem 

k tomu, že se pacientka snaží o maximální možnou kontrakci i  

za cenu ko-kontrakcí. Postupem času se budeme snažit tyto ko-kontrakce 

odbourat) 

 zadání úkolu na doma - nácvik izolované kontrakce SDP s povelem vtáhnout SDP 

s možnými ko-kontrakcemi ostatních svalů 

 

Návštěva č. 2 (21. 7. 2014) 

Pacientka se cítí dobře, není si vědoma správné kontrakce SDP. 

 Terapie 

 nácvik izolované kontrakce pomocí cvičení v představách – vtáhnout špagetu, 

zapnout zip, jede výtah do 1., 2., 3. patra, v každém patře zastaví a jede výtah zpět 

– vleže, vsedě, ve stoji) 

 upozornění na nezadržování dechu při cvičení a na držení pánve v neutrální 

poloze pro uvědomění si správné kontrakce SDP jsem použila Educator, což je 

forma biofeedbacku, která poslouží pacientce k lepšímu uvědomění si správné 

kontrakce SDP + instruktáž sestavování, používání, čištění Educátoru a co má 

Educator signalizovat 

 nácvik  Knack (předkontrakce SDP před zvýšením nitrobřišního tlaku – 

zvednutím dítěte, při zakašlání) 

 nácvik břišního dýchání a aktivace HSS vleže na zádech 

 MT L páteře a jizvy perinea 

 cvičení na doma – cvičení s použitím Educatoru vsedě a ve stoji 3x denně, cvičení 

v představách, uvědomování si pre-kontrakce (Knack)v běžných denních 

činnostech 

 

Návštěva č. 3 (28. 7. 2014) 

Pacientka se cítí dobře, lépe si uvědomuje zapojování SDP, únik moči přetrvává. 

 Terapie 

 kontrola předchozích cviků 

 cvičení s Educatorem ve vyšších pozicích 



 kontrolování dechu, polohy pánve a souhybů okolních svalů (souhyby přetrvávají, 

ale postupně budeme odbourávat) 

 nácvik bráničního dýchání, aktivace HSS 

 mobilizace L páteře, ovlivňování zkrácených a hypertonických svalů  

na základě vstupního vyšetření, ošetření TrPs bránice 

 kontrola cvičení Knack 

 cvičení na doma – cvičení s overballem ve vyšších polohách, hlídat si správné 

držení těla, denně cvičit s Educátorem ve vyšších polohách, a to jak rychlé 

kontrakce (maximálně 10, pak pauza), tak pomalé kontrakce s prodlužováním 

doby stahu. Každý den si při cvičení přidávat 1 minutu navíc 

 

Návštěva č. 4 (4. 8. 2014) 

Pacientka se cítí lépe, už ví jak zapojovat SDP, únik moče je menší (1-2 slipové 

vložky denně). Pacientka se zlepšila, zvládne krátkou elevaci perinea vsedě i ve stoji. 

 Terapie 

 kontrola předchozích cviků 

 pacientka zvládá udržet pánev neutrálním postavení, souhyby okolních svalů jsou 

minimální 

 vzhledem k tomu, že pacientka zvládá správnou kontrakci, odstraňuji cvičení 

s Educatorem 

 cvičení bráničního dýchání – pacientka zvládá aktivovat m. TA, udrží hrudní koš 

ve výdechovém postavení 

 ošetřování TrPs bránice a nácvik autoterapie 

 uvolňování L páteře, zvyšování síly dolních fixátorů lopatek za použití globálních 

vzorů a aktivace HSS 

 nácvik malé nohy vsedě 

 cviky na doma – aktivace SDP při běžných denních činnostech + Knack 

 

Návštěva č. 5 (11. 8. 2014) 

Pacientka se cítí dobře, plně si uvědomuje správnou kontrakci SDP, únik moči je 

minimální, cvičí pravidelně několikrát denně a dobu cvičení si prodlužuje. Zkoušela si zahrát 

volejbal, ale při této aktivitě moč stále uniká.  



 

 Terapie 

 Pacientka ráda hraje volejbal, proto jí vysvětluji, že tato sportovní aktivita pro ni 

zatím není vhodná. Je tři měsíce po porodu, kojí, má nestabilní pánev a bolesti 

zad. Skoky a doskoky by problém mohly zhoršovat. Proto by měla podobné 

sporty vykonávat nejdříve za 3 – 5 měsíců. 

 kontrola předchozích cviků 

 jelikož se nedaří zvýšit svalovou sílu SDP, zavádím do terapie intravaginální 

závaží 

 cvičení pomalých a rychlých kontrakcí s prodlužováním doby výdrže s využitím 

globálních vzorů 

 cvičení bráničního dýchání s použitím pomůcek (gymnastický míč, theraband) 

 pacientka vsedě zvládá malou nohu, proto zapojuji cviky na plochou nohu  

ve stoji s využitím senzomotoriky za současného vtahování SDP s důrazem na 

správné držení těla 

 cviky na doma – cviky na zkrácené svaly a oslabené dolní fixátory  

za současné aktivace SDP, cviky na uvolnění L páteře, cvičení s intravaginálním 

závažím 

 

Návštěva č. 6 (8. 9. 2014) 

Pacientka přichází po měsíci, cítí se dobře, únik moči je minimální (1 slipová vložka) 

a SDP si plně uvědomuje. Cvičí pravidelně 3-4x denně. 

 Terapie 

 pacientce se svalová síla zlepšila na číslo 4, vsedě dokáže elevovat perineum, 

cystokéla je patrna pouze ve stoji při manévru val salva, jizva po ruptuře perinea 

na pohmat klidnější, rychlé i pomalé kontrakce zvládá vsedě i v poloze na čtyřech 

bez souhybu okolních svalů, při cvičení na labilních plochách se na cvičení plně 

soustředí, pravidelně dýchá, lehce zapojuje okolní svaly a pánev udrží v neutrální 

poloze 

 kontrola předchozích cviků 

 cvičení na labilních plochách (na čtyřech, vsedě, ve stoji) s vyžitím různých 

pomůcek (overball, flexi bar, apod.) a postrků 

 nácvik výskoků a doskoků s kontrolou Knack a s využitím labilních ploch (bosu, 

airex, čočky apod.) 



 zadání cviků na doma – cvičení výskoků a doskoků spolu se starším dítětem, 

hrátky s dětmi se zapojením SDP  

 

Návštěva č. 7 (10. 10. 2014) 

Pacientka se cítí spokojeně, úniky moči neudává, moč neuniká ani při hraní volejbalu. 

 Terapie 

 Přesto, že únik moči neudává, doporučuji pacientce, aby nadále cvičila naučené 

cviky, event. může docházet na skupinové cvičení. 

 kontrola cviků 

 provedení výstupního kineziologického rozboru, včetně vyšetření SDP pomocí 

PERFECT škály a zhodnocení HSSP 

 

2.2.8. Výstupní kineziologický rozbor 

 

 Aspekční vyšetření: 

 stoj – klidný a stabilní, o úzké bázi, pravá noha lehce vpřed, stoj na pravé i levé 

DK stabilní, bez kontroly zraku pouze hra prstců 

 Vyšetření postavy: 

Zepředu: 

 pánev – výšky cristae iliacae symetrické, přední horní spiny symetrické, mírná 

rotace pánve vpravo vpřed 

 trup – mírně vyklenutá břišní stěna 

 DKK – zlepšení varózního postavení pravého hlezenního kloubu  

Zboku:  

 pánev – neutrální postavení, lehká rotace pravé strany vpřed 

 trup – mírně vyklenutá břišní stěna 

Zezadu: 

 pánev – lehká rotace pravé strany vpřed, hřebeny symetrické, zadní horní spiny 

symetrické 

 trup – pod pravým žeberním obloukem méně výrazná kožní rýha, zmírnění 

scapuly aláty vpravo  

 DKK – gluteální rýhy symetrické, podkolenní rýhy symetrické, zlepšení 

varózního postavení pravého hlezenního kloubu, pravá noha vpřed  

Ostatní předchozí naměřené hodnoty bez výraznějších změn. 



Dechový stereotyp: břišní dýchání +dolní žeberní oblouky symetrické 

 Palpační vyšetření 

 vyšetření sakroiliakální skloubení - fenomén předbíhání – 0, spine sing -,  

sakroiliakální kloub oboustranně pruží 

 sedací hrboly – symetrický, na pohmat nebolestivý 

 kostrč – nebolestivá 

 symfýza – bolestivá 

 orientační neurologické vyšetření – S reflex -, snížené reflexy břišní stěny, 

povrchová citlivost na vnitřní straně stehen, gluteálních svalů a břicha + vyšetření  

ligamentových bolestí – lig. iliolumbale, lig. sakroiliacale,  

lig. sakrotuberále oboustranně -  

 vyšetření Patrikova příznaku – příznak nebolestivý, oboustranně - 

 vyšetření měkkých tkání - podkoží a fascie – zlepšená posunlivost v oblasti L 

páteře oboustranně 

 vyšetření svalů – přetrvávající  hypertonus krátkých extenzorů šíje,  

m. paravartebralis oboustranně v oblasti ThL přechodu, zmírněný hypertonus m. 

gluteus médius oboustranně, minimální  TrPs m. iliacus vpravo, adduktorů 

oboustranně, m.trapezius oboustranně a odstraněný TrPs bránice oboustranně 

 vyšetření zkrácených svalů - m. trapezius oboustranně, stupeň číslo 1, hamstringy 

oboustranně, stupeň číslo 1 

Ostatní předchozí naměřené hodnoty bez výraznějších změn. 

 Vyšetření chůze – chůze s náznakem rotace trupu a rotace pánve, zmírněné vnitřně 

rotované postavení nohou, při chůzi pacientka již tolik nedupe, jsou slyšet křupavé 

zvuky a téměř chybí extenze v kyčelních kloubech, při stojné fázi jsou plosky spíše ve 

středním postavení 

 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému páteře 

 Brániční test – neutrální postavení pánve, symetrické dýchání do břicha  

za symetrického rozšiřování mezižeberních prostorů, aktivace dolní část hrudníku 

proti lehkému odporu mých prstů přiložených pod dolními žebry z laterální 

strany, pacientka udrží napřímené postavení páteře. 

 Test břišního lisu – symetrické zapojení břišní stěny a m. TA, pupík už jen 

minimálně tažen kraniálně, hrudník udrží ve výdechovém postavení 

 Extenční test – zmenšená aktivita paravertebrálních  svalů ThL přechodu, 

gluteální svaly se již nezapojují, zvýraznění bederní lordózy přetrvává, dolní 



žeberní oblouky jsou symetrické, lehce odlepené dolní úhly lopatek, pánev 

v neutrálním postavení, dýchání plynulé a bez omezení 

 Vyšetření pánevního vchodu a pánevních svalů dle PERFEKT škály 

 perineum – zhojené, jizva pružnější a měkčí, na pohmat nebolestivá 

 cystokéla je lehce patrna ve stoji při manévru val salva 

 

Tabulka č. 4:  Výstupní vyšetření dle PERFECT škály (kazuistika č. 2) 

 

  Leh Sed Stoj 

P 4 3 2 

E 10 6 6 

R 8 6 4 

F 8 5 5 

E ano ano Ano 

C ano (m. TA) ano (m. TA)  ano (m. TA)  

T ano  ano 0  

 

 Dotazník kvality života (I-QoL)  

 pacientka ohodnotila číslem 85 

 

2.2.9. Dlouhodobý terapeutický plán 

 

 zapojování pre-kontrakcí v zátěžových situacích i v běžných denních činnostech 

 možnost používání  intravaginální pomůcky (s váhou, co zvládne) v zátěžových 

situacích i v běžných denních činnostech 

 nadále pravidelně cvičit, věnovat se svým koníčkům včetně volejbalu a možnost 

navštěvovat skupinová cvičení 

  



2.2.10. Závěrečné zhodnocení terapie 

 

 Subjektivní zhodnocení terapie pacientkou 

Pacientka se cítí spokojeně a je ráda, že se zlepšila na tolik, že se může bez obav věnovat 

svým koníčkům, zejména volejbalu a fotografování. Slipové vložky již nosit nemusí. Za velké 

plus považuje neomezení v intimním životě a zlepšení jeho prožitků. Lépe snáší bolesti zad, 

které ji provází už několik let. Chtěla by ve cvičení nadále pokračovat, už jen proto, aby se 

únik moči v budoucnu neopakoval a aby event. mohla poradit jiným, kteří tento problém mají.  

Pacientka terapii hodnotí kladně. V průběhu terapie se jí líbil taktní přístup, vysvětlení 

problému, klidné prostředí a dostatek času věnovaný jí samotné. Nejtěžší  

pro ni bylo, uvědomit si, kde se SDP nachází a jak je izolovaně zapojovat. Pozitivně hodnotí 

použití Educatoru, který ji pomohl uvědomit si a správně aktivovat SDP. 

 Objektivní zhodnocení terapie  

S pacientkou jsem pracovala po dobu třech měsíců.  Během této doby se stav 

pacientky zlepšil. Během terapie se zvýšila svalová síla na stupeň číslo 4., perineum dokáže 

elevovat jak vsedě, tak i ve stoji, jizva perinea je na pohmat klidnější, cystokéla je patrna 

pouze ve stoji při manévru val salva. Pacientka je schopna provádět rychlé, pomalé i 

maximální kontrakce ve vyšších polohách, aktivuje m. TA a k reflexnímu zapojení SDP 

dochází vsedě. Zlepšil se i stereotyp chůze, HSSP a dotazník kvality života se zvýšil z 53 na 

85.  

Terapii hodnotím jako úspěšnou a současně pacientku odesílám na kontrolu 

k rehabilitačnímu lékaři a gynekologovi. 

  



Graf č. 3: Srovnání výsledků vyšetření svalů dna pánevního dle PERFECT škály před a po 

terapii vleže na zádech, vsedě a ve stoji (kazuistika č. 2) 

 . 

 

 

Graf č. 4: Srovnání kvality života dle výsledků dotazníku I-QoL před a po terapii (kazuistika 

č. 2) 
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2.3. Kazuistika číslo 3 

 

2.3.1 Základní údaje 

 

Pohlaví: žena 

Věk: 33  

Váha: 76 kg 

Výška: 170 cm 

BMI: 26,3 

Diagnóza: Stresová inkontinence 2. stupně 

 

2.3.2 Anamnéza 

 

Nynější onemocnění: 

Pacientka přichází pro únik moči, který se dostavuje při větší zátěži (při hraní s dětmi), 

když jde do schodů, když zakašle nebo když je před menstruací.  S únikem moči nikdy 

předtím problém neměla, až po posledním porodu. Únik moči pozorovala celý rok, ale 

myslela si, že se to srovná, proto se s tím nikomu nesvěřila. Momentálně je po porodu už rok 

a pět měsíců a moč jí stále po kapkách uniká. Má pocit, že se to zhoršuje a jí samotné to 

začíná vadit. Denně potřebuje 3-4 vložky, někdy i více. Pacientka udává, že pije přiměřeně 

(1,5 litru), potíže při močení neudává, v noci na toaletu nechodí, stolici má pravidelnou a asi 

přiměřené konzistence. V době menstruace udává bolesti v podbřišku. Pacientka začala 

ambulantně docházet na rehabilitační oddělení od 28. 5. 2014.  

 Osobní anamnéza:   

Běžné dětské nemoci, pravačka, kuřačka (20 denně), tři kávy denně, alkohol jen 

příležitostně, návykové látky 0, operace – cholecystoectomie (2009), úrazy - 0 

Rodinná anamnéza: 

Svobodná, momentálně žije v Azylovém domě, rodiče a sourozenci (4) zdrávi. 

Gynekologická anamnéza: 

Menstruace od 11-ti let, nepravidelná, bolestivá, antikoncepce 0, operace 0, 2 

samovolné potraty, 3 těhotenství – 2004 – spontánní porod (chlapec, zdravý, 3000g/47 cm, 

kojila 3 měsíce), 2011 – porod koncem pánevním (chlapec, zdravý, 2800g/47 cm, kojila 2 

měsíce), 2013 – spontánní porod (chlapec, zdravý, 2730g/45 cm, nekojila). 



Alergická anamnéza: 

0 

Farmakologická anamnéza: 

0 

Pracovní anamnéza: 

Dokončené základní vzdělání, pracovala jako uklizečka. 

Hobby: 

0 

 

2.3.3 Subjektivní vyšetření 

 

Pacientka udává únik moči při zvýšené zátěži. Vadí jí, že musí neustále nosit vložky a 

že se její stav zhoršuje. Před menstruací udává bolesti v podbřišku a celkové zhoršení úniku 

moči. 

Cíl: cílem pacientky je zabránit úniku moči. 

Objektivní vyšetření: 

 

2.3.4 Vstupní kineziologický rozbor 

 

 Aspekční vyšetření 

 stoj – s otevřenýma i zavřenýma očima stabilní a bez titubací, nohy na šíři pánve, 

levá noha lehce vpřed, bez kompenzačních pomůcek, stoj na levé DK – stabilní, 

podsazená pánev, lehký laterální úklon, bez kontroly zraku ztrácí rovnováhu, stoj 

na pravé DK – zhoršená stabilita, podsazená pánev, lehký laterální úklon, bez 

kontroly zraku zvýšená hra šlach, oboustranně plosky zatížené více na zevní hraně 

 Vyšetření postavy 

Zepředu: 

 pánev – výšky cristae iliacae symetrické, přední horní spiny symetrické 

 trup – břišní stěna vyklenutá (oslabené přímé i šikmé břišní svaly), pupík  

ve středním postavení, jizvy po laparoskopii klidné, zhojené a nebolestivé, 

thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, hrudník bez deformit 

 hlava – ve středním postavení, obličej symetrický  

 HKK – konfigurace, trofika, teplota v normě, bez otoků, červeně zbarvená akra, 

pravé rameno a klíční kost výše, pronační postavení předloktí 



 DKK – konfigurace, trofika, prokrvení, teplota v normě, bez otoků,  

bez varixů, stehna symetrická, levá patela tažena mediálním a kraniálním směrem, 

v oblasti kolen drobné jizvy po pádech na kolena, lýtka symetrická, plosky 

zatížené více na zevních hranách chodidla, celkově LDK lehce vpřed, oboustranně 

příčně plochá klenba 

 Zboku:  

 pánev – v neutrální poloze 

 trup – vyklenutá břišní stěna, oslabené šikmé břišní svaly, zvýšená bederní 

lordóza (zásek), vyhlazená hrudní kyfóza, přetížený CTh přechod 

 hlava – předsunuté držení hlavy 

 HKK – ramenní klouby v protrakci, semiflexní držení loketních kloubů, červené 

zbarvení aker, tonus, teplota přiměřená a bez otoků  

 DKK – oboustranně ochablý m. gluteus medius, rekurvační postavení kolenních 

kloubů, v oblasti kolen oboustranně zvýrazněné povrchové žilky, lýtka 

symetrická, oboustranně příčně plochá klenba, LDK lehce vpřed, DKK bez otoků, 

přiměřené teplota a prokrvení  

Zezadu: 

 pánev – hřebeny symetrické, zadní horní spiny symetrické 

 trup – zvýšená bederní lordóza, pod pravým žeberním obloukem zvýrazněná 

kožní rýha, výraznější pravý thorakobrachiální trojúhelník, vyhlazená hrudní 

kyfóza pravá lopatka výše, oboustranně oslabené dolní fixátory lopatek (scapula 

aláta), přetížený CTh přechod (hrb) 

 hlava – ve středním postavení 

 HKK – pravý ramenní kloub výše, konfigurace, trofika, prokrvení a teplota HKK 

přiměřená, bez otoků 

 DKK – oboustranně ochablý m. gluteus medius, glutealní rýha symetrické, 

v oblasti stehen a kolenních kloubů zvýrazněné povrchové žilky, podkolenní rýhy 

symetrické, lýtkové svaly symetrické, pravý hlezenní kloub a pravá pata ve 

valgózním postavení, oboustranně zbytnělá Achillova šlacha, oboustranně plochá 

příčná klenba, oboustranné zatížení plosek na zevních hranách nohy, levá noha 

lehce vpřed, DKK bez otoků, teplota, prokrvení, konfigurace a tonus přiměřený 

  

Dechový stereotyp: břišní dýchání  anteriorním směrem a lehce laterálním směrem 

Vyšetření dynamiky bederní páteře: snížené rozvíjení L páteře do předklonu 



 palpační vyšetření 

 vyšetření sakroiliakálního skloubení - fenomén předbíhání – 0, spine sing -, 

sakroiliakální kloub oboustranně pružný a nebolestivý 

 sedací hrboly – symetrický, na pohmat nebolestivý 

 kostrč – nebolestivá 

 symfýza – oboustranně citlivá a bolestivá 

 vleže na zádech – břicho měkké, nebolestivé a žeberní oblouky vleže  

na zádech odstávají 

 orientační neurologické vyšetření – S reflex vlevo +, výbavné reflexy břišní stěny, 

povrchová citlivost na vnitřní straně stehen, gluteálních  

svalů a břicha + 

 vyšetření  ligamentových bolestí – lig. iliolumbale, lig. sakroiliacale,  

lig. sakrotuberále oboustranně -  

 vyšetření Patrikova příznaku – oboustranně omezený za současného souhybu L 

páteře do lordózy 

 vyšetření měkkých tkání  - kůže – přiměřená protažitelnost i posunlivost, podkoží 

a fascie - omezená posunlivost v oblasti L páteře oboustranně 

 vyšetření svalů – hypertonus krátkých extenzorů šíje, m.trapezius oboustranně, 

bránice, m. paravartebralis oboustranně v oblasti Th a L páteře, adduktorů 

oboustranně a oboustranně lýtkových svalů, TrPs m. trapezius oboustranně, 

bránice vpravo, vyšetření m. iliacus a m. psoas oboustranně nemožno vyšetřit pro 

zvýšenou lechtivost 

 vyšetření zkrácených svalů - krátké extenzory šíje, stupeň číslo 1,  

m. trapezius, oboustranně, stupeň číslo 1, m. levator scapule vpravo, stupeň číslo 

1, m. paravertebrális, oboustranně, stupeň číslo 1, m. iliopsoas oboustranně, 

stupeň číslo 1, hamstringy, oboustranně, stupeň číslo 1,  

m. rectus femoris oboustranně, stupeň číslo 1, adduktory, vlevo, stupeň  

číslo 1,  

 orientační vyšetření oslabených svalů - přímé a šikmé břišní svaly číslo 3-, dolní 

fixátory lopatky číslo 3- 

 

 vyšetření pohybového stereotypu extenze kyčelního kloubu vleže na břiše 

 PDK – 1. Hamstringy - 2. m. gluteus maximus - 3. kontralaterálně  L páteř - 4. 

homolaterálně L páteř  



 LDK – 1. Hamstringy - 2. m. gluteus maximus - 3. kontralaterálně  L páteř - 4. 

homolaterálně L páteř 

 vyšetření pohybového stereotypu abdukce kyčelního kloubu vleže na boku 

 pravý bok – kvadrátový stereotyp 

 levý bok – stabilizovaná pánev 

 antropometrické vyšetření 

 vyšetření délky DKK: 

 funkční délka pravá DK - 90 cm (spina iliaca anterior superior – medialní 

maleolus, levá DK - 90 cm 

 orientační vyšetření  RP - pasivní i aktivní RP na HKK i na DKK jsou  

bez bolestí a bez omezení 

 vyšetření chůze – chůze bez kompenzačních pomůcek, téměř bez rotace trupu a se 

sníženým souhybem HK, chůze kachního typu (laterolaterální kolébání), nohy na šíři 

pánve, chůze tichá, extenze v kyčelních kloubech při chůzi snížena až nulová, kroky 

symetrické, odval plosky se děje přes zevní stranu plosky a  

při švihové fázi je zvýšená extenze prstů.  Chůzi po špičkách, po patách i pozpátku 

zvládá bez potíží. 

 Vyšetření nedostatečnosti hlubokého stabilizačního systému páteře 

K vyšetření jsem použila tři funkční testy. 

 Brániční test – pacientka neudrží hrudník ve výdechovém postavení, kyfotizuje Th 

páteř, při minimálním odporu z laterální strany hrudníku nesvede protitlak 

laterální skupinou svalů, mezižeberní prostory se nerozšiřují a dýchání je 

povrchové a cíleno do horní části hrudníku 

 Test břišního lisu – při tomto testu se zvýrazňuje bederní lordóza, pupík je tažen 

kaudeálně, pacientka nedokáže zaktivovat m. TA, dýchání je cíleno do oblasti 

břicha více anteriorním směrem. Též má pacientka oboustranně stažené dolní 

žeberní oblouky. 

 Extenční test – při tomto testu pacientka zadržuje dech, převažuje aktivita 

paravertebrálních  svalů ThL přechodu, gluteálních svalů a adduktorů, zvýrazňuje 

se bederní lordóza a současně elevuje ramenní klouby. 

 vyšetření pánevního vchodu a pánevních svalů dle PERFEKT škály 

 ciferník  - bez patologických změn, episiotomie vpravo – jizva klidná, zhojená, 

na pohmat necitlivá, pružná 



 

Tabulka č. 5:  Vstupní vyšetření dle PERFECT škály (kazuistika č. 3) 

 

  leh Sed Stoj 

P 4 3 2 

E 8 5 4 

R 8 5 4 

F 8 6 6 

E ano ano 0 

C adduktory adduktory  adduktory  

T 0  0 0  

 

 Dotazník kvality života (I-QoL)  

 pacientka ohodnotila číslem 54 

 

2.3.5 Shrnutí vyšetření 

 

Pacientka spolupracuje, je plně orientovaná a soběstačná. Pacientce dělá problém si 

uvědomit a správně zapojit SDP, perineum elevuje vleže na zádech a s obtížemi vsedě, při 

vyšetření aktivuje adduktory, hůře relaxuje svaly a nedochází k reflexnímu zapojení SDP. 

 

2.3.6 Krátkodobý terapeutický plán 

 Cíl 

 nácvik kontrakce a elevace perinea vsedě a ve stoji  

 nácvik izolovaných kontrakcí SDP se současnou ko-kontrakcí m. TA 

 nácvik kontrakcí Knack 

 sestavit individuální cvičební program a instruktáž cvičení na doma 

 nácvik aktivace SDP v běžných denních činnostech (při vaření, úklidu, zvedání 

těžkých břemen, apod.) 

 zvýšení svalové síly a nácvik rychlých kontrakcí  

 aktivace HSS 

 nácvik bráničního dýchání a ovlivňování TrPs bránice  

 uvolňování L páteře 



 nácvik rovnováhy a malé nohy 

 zvýšit svalovou sílu břišních svalů a aktivace dolních fixátorů lopatek  

 Režimová opatření 

 Snížit hmotnost 

 úprava životosprávy: vyrovnaný příjem tekutin, odstranit tekutiny, které dráždí 

močový měchýř (káva, černý čaj, džusy) 

 vyvarovat se přílišnému tlaku na stolici, pečovat o pravidelnost stolice a její 

konzistenci  

 zákaz kouření a osvojit si kašel a kýchání s rotovanou hlavou, aby se snížil tlak na 

SDP 

 pravidelně cvičit 

 

2.3.7 Průběh terapie 

 

Pacientku jsem sledovala od 28. 5. 2014. Na začátku terapie pacientka docházela 1x 

týdně, poté postupem času se intervaly prodlužovaly až na 1x měsíčně. 

 

Návštěva č. 1 (28. 5. 2014) 

 Pacientka přichází pro únik moči, který jí obtěžuje a udává jeho zhoršování. 

Momentálně spotřebuje 3-4 vložky denně (někdy i více). 

 Terapie  

 obeznámení pacientky s problematikou úniku moče 

 vysvětlení základních anatomických poměrů SDP  

 získání důvěry a spolupráce pacientky 

 vysvětlení způsobu vyšetření SDP a podpis informovaného souhlasu  

o vyšetření SPD 

 připomenutí, že efekt terapie se dostavuje až za delší čas – důležité  

pro udržení motivace! 

 odebrání anamnézy, provedení vstupního kineziologického rozboru, vyšetření  

HSS, vaginální vyšetření dle PERFECT škály 

 vysvětlení důvodu dodržování režimových opatření 

 nácvik izolované kontrakce SDP za pomoci přiložení mých dlaní s povelem 

vtáhnout SDP (na začátku terapie povoluji kontrakce ostatních svalů. Postupem 

času se budeme snažit tyto ko-kontrakce odbourat) 



 zadání úkolu na doma - nácvik izolované kontrakce SDP s povelem vtáhnout SDP 

s možnými ko-kontrakcemi ostatních svalů 

 

Návštěva č. 2 (4. 6. 2014) 

Pacientka se cítí špatně, neví jak správně zaktivovat SDP. 

 Terapie 

 nácvik izolované kontrakce pomocí cvičení v představách – vtáhnout špagetu, 

zapnout zip, jede výtah do pater (vleže, vsedě, ve stoji) 

 upozornění na nezadržování dechu při cvičení a držení pánve v neutrální poloze 

 pro uvědomění si správné kontrakce SDP instruuji pacientku o cvičení  

s přiložením prstů na oblast hráze, event. vnoření vlastního 2. a 3. prstu  

do pochvy a provádět vtahování SDP 

 nácvik  Knack (před zakašláním, zvednutím se ze země, zvednutím židle, apod.) 

 ovlivňování TrPs bránice, nácvik bráničního dýchání, aktivace HSSP vleže  

na zádech 

 MT a uvolňování L páteře  

 cvičení na doma – cvičení s použitím tamponu (snažit se zabránit jeho vytažení) 

vleže, vsedě i ve stoji 3x denně, cvičení v představách, uvědomování si pre-

kontrakce (Knack) v běžných denních činnostech 

 

Návštěva č. 3 (11. 6. 2014) 

Pacientka se necítí dobře, nedaří se jí SDP aktivovat, únik moči přetrvává. 

 Terapie 

 nácvik pomalé izolované kontrakce vleže a vsedě za současného kontrolování 

dechu, polohy pánve a souhybů okolních svalů (souhyby přetrvávají) 

 cvičení v šikmém sedu a ve vzporu na bocích pro aktivaci laterální svalové 

smyčky (stabilizace pánve) a dolních fixátorů lopatky 

 ovlivňování TrPs bránice + nácvik autoterapie, nácvik bráničního dýchání, 

aktivace HSS 

 uvolňování L páteře, ovlivňování zkrácených, hypertonických svalů a TrPs  

na základě vstupního vyšetření 

 kontrola cvičení Knack 

 cvičení na doma – cvičení vleže na zádech a vsedě s využitím overballu a židle, 

hlídat si správné držení těla, cvičit 3-4x denně, autoterapie TrPs bránice 



 

Návštěva č. 4 (18. 6. 2014) 

Pacientka se cítí lépe, podařilo se jí zapojit SDP. Únik moči přetrvává. 

 Terapie 

 kontrola předchozích cviků, při cvičení pacientka nezadržuje dech a souhyby 

okolních svalů jsou minimální 

 ošetřování TrPs bránice a ostatních TrPs 

 cvičení bráničního dýchání – hrudní koš udrží ve výdechovém postavení, již 

zvládá aktivovat m. TA 

 nácvik pomalých (s prodlužováním doby stahu) a rychlých kontrakcí v poloze na 

čtyřech, v kleku a z kleku do nákroku se zapojením globálních vzorů a  

s hlídáním si správného držení těla  

 uvolňování L páteře a obou Achillových šlach, MT zkrácených a hypertonických 

svalů,   

 zvyšování svalové síly dolních fixátorů lopatek – stabilizační cvičení vleže  

na zádech s oporou a vzpěrem o paže a paty, vzpěr vsedě 

 korekce hlezenních kloubů a nácvik malé nohy vsedě 

 cviky na doma – aktivace SDP při běžných denních činnostech + Knack, 

uvolňování zkrácených svalů na základě kineziologického rozboru 

 

Návštěva č. 5 (25. 6. 2014) 

Pacientka se cítí dobře, uvědomuje si správnou kontrakci SDP, únik moči se zmírnil 

(2-3 vložky denně). 

 Terapie 

 kontrola předchozích cviků 

 ovlivňování TrPs, zkrácených a hypertonických svalů 

 cvičení bráničního dýchání s použitím pomůcek, např. gymnastický míč 

 nácvik vzporu na čtyřech, s využitím trojbodové opory a balančních ploch (čočka, 

overball, airex) 

 cvičení ve stoje s oporou o zeď (čelem, zády, bokem ke zdi s overballem) 

s aktivací SDP a s důrazem na správné dýchání a držení těla 

 nácvik malé nohy ve stoje 

 cviky na doma – cvičení ve stoje s overballem za současné aktivace SDP 

 



Návštěva č. 6 (23. 7. 2014) 

Pacientka přichází po měsíci, cítí se dobře, cvičí několikrát denně a oproti poslední 

návštěvě, je únik moči minimální (1 slipová vložka). SDP si plně uvědomuje. 

 Terapie 

 Pacientce se svalová síla zlepšila na číslo 4+, vstoje dokáže elevovat perineum, 

rychlé i pomalé kontrakce zvládá i ve vyšších polohách s minimálním souhybem 

adduktorů, pánev udrží v neutrální poloze, dech nezadržuje, hrudník udrží ve 

výdechovém postavení, aktivuje m.TA. 

 kontrola předchozích cviků 

 cvičení s využitím gymnastického míče – stabilizační cviční v poloze na břiše 

s oporou o kořeny dlaní, cviky vkleče, vleže na zádech s míčem mezi koleny 

 zadání cviků na doma – cvičení vzporu z polohy na kolenou do stoje se zapojením 

globálních vzorů a důrazem na správné držení těla, malé nohy, aktivace HSSP a 

SDP 

 

Návštěva č. 7 (20. 8. 2014) 

Pacientka zlepšena, úniky moči neudává, vložky nepoužívá a cítí se spokojeně. Též se 

pacientce podařilo zhubnout 5 kg a omezila kouření. 

 Terapie 

 přestože pacientka únik moči neudává, doporučuji pacientce, aby nadále cvičila 

naučené cviky 

 navrhuji možné zakoupení intravaginálního závaží po zvážení své finanční 

situace, event. možnost docházet na skupinová cvičení 

 kontrola cviků 

 provedení výstupního kineziologického rozboru, včetně vyšetření SDP pomocí 

PERFECT škály a zhodnocení HSS 

 

2.3.8 Výstupní kineziologický rozbor 

 Aspekční vyšetření 

 stoj – klidný a stabilní, nohy na šíři pánve, levá noha na úrovni pravé nohy, stoj na 

pravé i levé DK stabilní, bez podsazení pánve a laterálního úklonu, bez kontroly 

zraku minimální hra šlach, menší zatížení zevních hran obou plosek. 

 Vyšetření postavy 



Zepředu: 

 pánev – výšky cristae iliacae symetrické, přední horní spiny symetrické 

 trup – menší vyklenutí břišní stěn 

 DKK – symetrické postavení pravé i levé nohy  

Zboku:  

 pánev – neutrální postavení 

 trup – přiměřené klenutí břišní stěny  

 DKK – m. gluteus medius, symetrické postavení pravé i levé nohy  

Zezadu: 

 pánev – hřebeny symetrické, zadní horní spiny symetrické 

 trup – méně výrazná kožní rýha pod pravým žeberním obloukem, méně výrazná 

scapula alata 

 DKK – přiměřená trofika m. gluteus médius, menší zatížení zevních hran obou 

plosek. 

 Ostatní předchozí naměřené hodnoty bez výraznějších změn. 

Dechový stereotyp: brániční typ dýchání 

Dynamika páteře: zlepšené rozvíjení L páteře do předklonu 

 Palpační vyšetření: 

 vyšetření sakroiliakálního skloubení - fenomén předbíhání – 0, spine sing -, 

sakroiliakální kloub oboustranně pruží 

 sedací hrboly – symetrický, na pohmat nebolestivý 

 kostrč – nebolestivá 

 symfýza – oboustranně méně citlivá a bolestivá 

 orientační neurologické vyšetření – S reflex vlevo +, reflexy břišní stěny výbavné, 

povrchová citlivost na vnitřní straně stehen, gluteálních svalů a břicha + 

 vyšetření  ligamentových bolestí – lig. iliolumbale, lig. sakroiliacale,  

lig. sakrotuberále oboustranně -  

 vyšetření Patrikova příznaku – oboustranně omezený za současného souhybu L 

páteře do lordózy 

 vyšetření měkkých tkání – podkoží a fascie – zlepšená posunlivost v oblasti L 

páteře oboustranně 

 vyšetření svalů – přetrvávající hypertonus krátkých extenzorů šíje, lehký 

hypertonus m. trapezius oboustranně, m. paravartebralis oboustranně v oblasti Th 



a L páteře, adduktorů oboustranně, odstraněný hypertonus  bránice a lýtkových 

svalů, odstraněný TrPs m. trapeziu oboustranně a bránice vpravo 

 vyšetření zkrácených svalů - krátké extenzory šíje, stupeň číslo 1,  

m. trapezius oboustranně, stupeň číslo 1, m. levator scapule vpravo, stupeň číslo 

1, m. paravertebrális oboustranně, stupeň číslo 1, adduktory vlevo, stupeň číslo 1,  

 orientační vyšetření oslabených svalů:, přímé a šikmé břišní svaly číslo 4-, dolní 

fixátory lopatky číslo 4- 

Ostatní předchozí naměřené hodnoty bez výraznějších změn 

 vyšetření chůze – chůze stabilní s lehkým náznakem laterolaterálního kolébání, 

s náznakem rotace trupu a souhybem HKK, extenze v kyčelních kloubech  

při chůzi snížena, odval plosky se děje přes zevní stranu plosky a při švihové fázi je 

zvýšená extenze prstů. 

 vyšetření nedostatečnosti hlubokého stabilizačního systému páteře 

 Brániční test – pacientka udrží neutrální postavení pánve, napřímené postavení 

páteře a hrudník ve výdechovém postavení, dýchá do oblasti břicha a laterálně, 

aktivuje laterální skupinu svalů hrudníku proti lehkému odporu mých přiložených 

prstů, mezižeberní prostory se symetricky rozšiřují  

 Test břišního lisu – pacientka udrží neutrální postavení pánve a hrudník  

ve výdechovém postavení, pupík je stále lehce tažen kaudeálním směrem, aktivuje 

m. TA a dýchá do oblasti břicha a laterálně.  

 Extenční test – při tomto testu pacientka stále lehce zadržuje dech, převažuje 

aktivita paravertebrálních  svalů ThL přechodu a lehce gluteálních svalů, dolní 

žeberní oblouky lehce odstávají a stále lehce elevuje ramenní klouby. 

  



 vyšetření pánevního vchodu a pánevních svalů dle PERFEKT škály 

 

Tabulka č. 6:  Výstupní vyšetření dle PERFECT škály (kazuistika č. 3) 

 

  leh Sed Stoj 

P 4 4 3 

E 10 8 6 

R 10 8 6 

F 10 7 7 

E ano ano ano 

C ano (m.TA) ano (m.TA) ano (m.TA) 

T ano  ano 0  

 

 dotazník kvality života (I-QoL) 

 pacientka ohodnotila číslem 96 

 

2.3.9 Dlouhodobý terapeutický plán 

 

 nadále pravidelně cvičit, možnost navštěvovat skupinová cvičení 

 po zvážení finanční situace možnost zakoupení a používání  intravaginálních pomůcek 

v zátěžových situacích i v běžných denních činnostech 

 zapojování pre-kontrakcí v zátěžových situacích i v běžných denních činnostech 

 

2.3.10 Závěrečné zhodnocení terapie 

 

 subjektivní zhodnocení terapie pacientkou 

Pacientka se cítí dobře a je ráda, že se její stav zlepšil. Dnes lituje toho, že pomoc 

nevyhledala již dříve. Pacientka není inkontinentní, ale přesto se obává možného návratu 

tohoto problému. Proto ve cvičení bude nadále pokračovat, ať už doma nebo s docházením na 

skupinová cvičení. 

Pacientka terapii hodnotí pozitivně. Cení si toho, že jí byly poskytnuty vyčerpávající 

informace ohledně problematiky inkontinence a ohleduplného přístupu k ní samotné. 

Největším problémem v průběhu terapie pro ni byla aktivace SDP.  



V problému by jí jistě pomohly nabízené pomůcky, ale vzhledem k její momentální finanční 

situaci, si tyto pomůcky nemohla dovolit. 

 objektivní zhodnocení terapie 

S pacientkou jsem pracovala po dobu třech měsíců.  Během této doby se stav 

pacientky zlepšil. Během terapie se pacientce postupně zvýšila svalová síla na stupeň číslo 4., 

perineum dokáže elevovat i ve stoji, je schopna provádět rychlé, pomalé i maximální 

kontrakce ve vyšších polohách, aktivuje m. TA a reflexně SDP zapojuje pouze vleže na 

zádech a vsedě.  Mimo jiné se zlepšil i stereotyp chůze, HSSP a dotazník kvality života se 

zvýšil z 53 na 96.  

Terapii hodnotím jako úspěšnou a současně pacientku objednávám na kontrolu 

k rehabilitačnímu lékaři. 

 

Graf č. 5: Srovnání výsledků vyšetření svalů dna pánevního dle PERFECT škály před a po 

terapii vleže na zádech, vsedě a ve stoji (kazuistika č. 3) 
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Graf č. 6: Srovnání kvality života dle výsledků dotazníku I-QoL před a po terapii (kazuistika 

č. 3) 
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3 Diskuze 

  

Přibližně každá třetí žena mezi 35. až 50. rokem věku trpí samovolným únikem moči 

(Höfler, 2003). Myslím si, že tento problém je velmi rozšířený nejen v České republice, ale i 

celosvětově, a přesto se o něm příliš nemluví. Protože jde o velice choulostivé a intimní téma, 

mnoho žen se o tomto problému ostýchá mluvit či se s tím svěřovat. Některé ženy si SI 

nechtějí ani připustit nebo si to ani neuvědomují.  Podle mých zkušeností se SI netýká jen 

starší generace, ale bohužel se s tímto problémem setkávám i u žen mladších, zejména po 

vícečetných porodech. Problém s inkontinencí považují  

za následek porodů v domnění, že se jedná jen o dočasný stav. Tuto situaci začnou řešit až 

v době, kdy jim SI začne zasahovat do osobního, partnerského nebo společenského života. 

Z mé praxe mohu říci, že pomoc nejprve hledají v časopisech, na internetu,  

v brožurách nebo v médiích.  Problém je však v tom, že tyto zdroje sice uvádějí mnoho 

informací a rad, ale jsou vesměs neúplné a nedostačující. Nacházejí titulky tipu „Zatočte 

s inkontinencí, Už ani kapka, Inkontinence mi den nezkazí, Bojujte účinně s únikem moči aj.“ 

Těmto článkům však chybí odborný podtext, zpětná vazba a dostatečná edukace veřejnosti. 

Též se dozvídají o možnostech operací, které ne vždy řeší s jistotou tento problém. 

Nedostatečná informovanost jim brání najít schůdnější cesty, jako jsou cvičení zaměřená na 

posilování SDP. Zmíněné informace jsou vesměs okrajové, a proto si myslím, že dostatečnou 

informovanost by měly pacientky získávat od svých gynekologů, urogynekologů, urologů 

(event. ošetřujících lékařů) a směřovat je k odborníkům, kteří se cvičením SDP zabývají. 

Vždyť právě informacemi o možnostech terapie, edukací a prevencí, lze předcházet možným 

komplikacím a omezením v běžném životě. 

I dnes se setkávám s tím, že je nedostatečná a povrchní spolupráce  

mezi fyzioterapeutem a výše uvedenými lékařskými profesemi. Většinou se lékař snaží tuto 

problematiku vyřešit tím způsobem, že je v prvé řadě odkáže na cvičení pomocí brožurek, 

které jsou běžně dostupné v ordinacích. Tyto brožury však dostatečně nevystihují potřeby 

jednotlivých pacientek. Teprve až poté, kdy se stav pacientek nelepší, je jim doporučena 

odborná terapie na rehabilitačním oddělení. Myslím si, že je to zbytečné prodlužování útrap a 

stresu takto postižených pacientek. 

Občas se setkávám i s problémem, kdy pacientky přichází na rehabilitaci za účelem terapie SI 

a při zjištění, jakým způsobem se vyšetření provádí, od terapie odstupují. Některé mají stále 

zažitý pocit, že svlékat se a vyšetřovat „per vaginam“ se děje pouze  



u gynekologa. Proto si myslím, že už jen z tohoto důvodu je nutná dokonalá spolupráce mezi 

odborným lékařem a terapeutem. 

 Bohužel se u nás problémem SI zabývá jen malá hrstka odborníků, kteří jsou mnohým 

pacientkám pro svou vytíženost nedostupní.  

Přiznávám, že i já sama jsem měla problém shromáždit dostatek informací ohledně této 

problematiky. Doufám, že se v brzké době situace zlepší a téma SI se stane běžnou součástí 

vyšetření a léčby. Odborná literatura zabývající se touto problematikou je dostupná pro 

terapeuta a veřejnost většinou v cizím jazyce. Podle mého názoru není v České republice 

dostatečné množství odborných témat a studií, zabývající se touto tématikou. Oproti cizím 

zemím jsme stále pozadu. 

Z některých zahraničních studií se mi podařilo získat informace o vlivu různých 

terapeutických postupů na dysfunkci pánevního dna (dále jen PD) a příznaky SI a  

o souvislostech mezi těhotenstvím, porody a močovou inkontinencí. 

Beasller prezentuje výsledky studie zaměřené na  ověření účinnosti rehabilitačního programu 

na PD, který sestával  z nácviku před-kontrakce, tréninku koordinace, vytrvalostní sub-

maximální kontrakce PD a m.TA (příčný břišní sval). Léčebný program byl sestaven 

individuálně na základě zjištěné dysfunkce. Před-kontrakce PD a m. TA se prováděly před 

zakašláním, před zvedáním břemene, kýchnutím apod. Cílem programu byla koordinace 

udržitelných sub-maximálních před-kontrakcí, včlenění před-kontrakcí do každodenního 

života, sportovních aktivit a příhod naléhavé potřeby. Aktivita byla sledována perineálním 

ultrazvukem a výsledky byly postupně zaznamenávány.  

Při hodnocení výsledků se zjistilo, že příznaky SI udávané pacienty před zahájením programu 

se zlepšily nebo vyléčily (Baesller, 2013). Také s pacientkami z mých kazuistik byl prováděn 

nácvik pre-kontrakcí tzv. Knacků. Vzhledem k tomu, že jejich terapeutický program 

obsahoval i další typy cvičení, není možné se vyjádřit k tomu, zda ke zmírnění příznaků SI 

došlo pouze díky tréninku pre-kontrakcí. 

 Castrova studie porovnávající efekt cvičení SDP, elektrické stimulace, nošení 

vaginálních kuželů a neaktivní léčby v řízení SI udává hodnocení před a po ukončení šesti 

měsíční terapie. Byly hodnoceny: test podložky, dotazník I-QoL, urodynamický test, mikční 

deník a subjektivní reakce.  Výsledky udávají snížení testu podložky, počtu stresových 

močových epizod a významné zlepšení kvality života u pacientů, kteří prováděli cvičení SPD 

nebo podstoupily elektrostimulaci či nosili vaginální kužele  

ve srovnání s kontrolní skupinou. Z výsledků také vyplývá, že cvičení PD, použití elektrické 

stimulace a vaginálních kuželů, je stejně účinné a jsou daleko lepší než žádná léčba u žen s 



urodynamickou SI moči (www.ncbi.nim.nih.gov). U pacientek z kazuistik byla použita 

v rámci terapií pouze terapie založená na aktivním cvičení SDP a jak dokládají výsledky, 

došlo u nich ke zlepšení jak svalové síly, tak i ke schopnosti provádět pomalé, rychlé a 

maximální kontrakce, k elevaci perinea ve vyšších polohách, k aktivaci m.TA, k reflexnímu 

zapojení SDP a k odbourání souhybů okolních svalových skupin. Elektrostimulace využívána 

nebyla a cvičení s vaginálními kužely bylo doporučeno pouze jako možnost pro následné 

období. 

Studie o inkontinenci související s těhotenstvím a poporodní inkontinenci ukazují na 

to, že těhotné ženy a ženy po porodu jsou specifickou skupinou s vysokou mírou výskytu 

inkontinence. Na inkontinenci spojenou s těhotenstvím se nahlíží jako  

na krátkodobý stav připisovaný mnoha fyziologickým změnám v ženském těle. Výzkumy 

ukázaly incidenci poporodní inkontinence pro první porod  9,2% a pro druhý porod 12,3%. 

Dále bylo zjištěno, že riziko dlouhodobého výskytu SI a UI souvisí s dobou počátku a trvání 

inkontinence po těhotenství a porodu. Dále bylo prokázáno, že vaginální porod je 

konzistentním ukazatelem poporodní inkontinence, že porod císařským řezem je spojován 

s nižšími výskyty poporodní inkontinence a porod kleštěmi a nastřižení hráze jsou dalšími 

porodnickými faktory s nezávislými ukazateli poporodní inkontinence. (Badlani, 2008). Dle 

mého názoru žena s inkontinencí v těhotenství může být v rizikové skupině po menopauze. Je 

to ze stejně hormonálních důvodů jako v těhotenství. Dále je důležité říci, že sice vaginální 

porod nese vyšší riziko inkontinence, ale císařský řez naproti tomu má daleko vyšší zdravotní 

riziko pro matku a dítě. Dále se bohužel často stává, že díky císařskému řezu žena trpí 

močovou obstrukcí. To může mít za následek další potíže ve smyslu UI a overactive bladder 

syndromu. 

V mé práci se zaobírám ženami s dysfunkcí SDP, které jsou po dvou a více porodech. 

Vzhledem k vícenásobným porodům, kdy jsou svaly oslabené, je opravdu problém tyto svaly 

opětovně zaktivovat. Při vyšetření jsem zjistila, že pro všechny tři pacientky byl největší 

problém izolovaná aktivace či kontrakce jednotlivých vrstev SDP. Nebyly schopné tyto svaly 

vědomě aktivovat, a pokud docházelo k nějaké aktivitě, tak pouze se souhybem okolních 

svalů, a to svalů břišních, stehenních a hýžďových. Souhyby těchto svalů byly zjevné jak při 

aspekčním, tak i palpačním vyšetření.  

Při vyšetření schopnosti vnímat SDP jsem zjistila i jisté nedostatky v HSSP. Z toho vyplývá, 

že jsou vidět určité souvislosti v nedostatečnosti mezi SDP a hlubokým dýchání (HSSP), na to 

poukazuje i Höflerová (Höfler, 2003). Proto by se měly pacientky naučit izolovaně vnímat jak 

SDP, tak i HSSP a poté je spojit v celek. 



Před zahájením terapie pacientky udávaly celkovou nepohodu a strach, co bude dál. 

V průběhu terapie docházelo k postupnému zlepšování.  I přes důkladnou edukaci, byly 

pacientky schopné izolovaně svaly zapojit až po 4-5 týdnech. Po tříměsíční terapii pacientky 

udávaly zlepšení stavu jak ze strany SI, tak ze strany kvality života, což prokazují i tabulky č. 

1-6. K tomuto zlepšení jim na začátku terapie velice pomohlo zavedení pomůcek Pericalmu 

nebo Educátoru pro lepší zorientování se na těle a zapojení správných svalů. Jak uvádí I. 

Lang-Reeves a Höflerová, jako první krok před zahájením cvičení, je důležité znát, naučit se 

vnímat a ovládat své tělo (Lang-Reeves, 2007 a Höfler, 2003). Teprve, pak může přijímat 

ústní pokyny ke korekci. Tzn. vědět, co jsou SDP, kolik a kde se jednotlivé vrstvy SDP 

nachází. S tímto názorem souhlasím. Protože pokud ženy nevědí nic o SDP, nenaučí se je 

správně vnímat, natož je správně aktivovat.  

Na základě správných znalostí je pak cvičení přesnější, úspěšnější a efektivnější! 

Na konci terapie byly pacientky schopné vycvičit konkrétní nedostatky, vnímat a izolovaně 

aktivovat SDP a to jak při cvičení, tak i při běžných denních činnostech. Též se pacientky 

zmínily o náročnosti aktivně vnímat SDP ve stoji, kdy se svaly kontrahují proti gravitaci. 

Cíl ověření efektu tří měsíční terapie u žen po vícečetných porodech jsem si stanovila 

proto, že jsem chtěla zjistit, zda při pravidelném cvičení po dobu minimálně třech měsíců 

dochází k posílení SDP a tím ke snížení či vymizení příznaků SI.  

Na základě třech kazuistik, mohu říci, že se mi tohoto cíle podařilo dosáhnout. Pomocí 

výsledků, získaných z vyšetření dle PERFECT škály (před a po terapii), jsem zjistila, že se u 

všech pacientek zvýšila maximální svalová síla, prodloužila se délka svalové kontrakce, 

zvýšil se počet opakovaných maximálních kontrakcí i počet rychlých kontrakcí. Též dokázaly 

elevovat perineum, zaktivovat m. TA, odbourat souhyby okolních svalů a osvojit si reflexní 

zapojování SDP. Současně se podařilo, pomocí správné aktivace HSSP, navodit správné 

dýchání, napřímení páteře, udržení hrudního koše ve výdechovém postavení a při cvičení 

navést pánev do neutrálního postavení. Jak uvádí Kolář, správná aktivace HSSP podporuje 

výše uvedené údaje, jako je správné dýchání, napřímení páteře apod. (Kolář, 2009). V praxi se 

mi toto tvrzení potvrdilo. Dále pacientky na konci terapie udávaly celkové zlepšení 

psychického stavu, zlepšení sexuálních prožitků, zvýšení sebevědomí a jistoty a navrácení se 

ke svým koníčkům.  

I Höflerová tvrdí, že při posílení SDP se mohou zlepšit sexuální prožitky (Höfler, 2008). Já, 

na základě získaných údajů, s tímto tvrzením souhlasím. 

Souhlasím i s některými autory, že dosažení efektu terapie stojí a padá s aktivním 

přístupem a spoluprácí pacientky. Pokud se bude pacientka aktivně a cílevědomě podílet na 



terapii, nemusí podstoupit operaci, která může nést mnohá úskalí. Někdy se může stát, že i 

přes veškerou snahu a aktivní přístup ze strany pacientky, je operace nevyhnutelná. Přesto je 

cvičení před i po operaci nezbytnou součástí terapie (Halaška, 2004, Martan, 2006). 

Cvičení SDP je účinnou metodou při léčbě SI postižených žen a je bez výskytu 

vedlejších účinků (Krahulec, 2003). Za velkou výhodu cvičení považuji to, že ženy se SI 

mohou cvičit kdykoli a kdekoli aniž by to okolí zpozorovalo a kromě toho cvičení není věkem 

omezeno.  Jedinou a velkou nevýhodou cvičení je, že první efekty terapie se dostavují až po 

několika týdnech. Proto je důležité, aby se žena nevzdávala při prvních neúspěších a je nutné 

ji podporovat a motivovat v dalším cvičení.  

Z mého pohledu, další důležitou složkou ve cvičení, je individuální přístup k pacientkám 

v léčbě SI. Každá pacientka má jiný pohybový problém, proto by nemělo být cvičení 

zaměřeno pro všechny pacientky stejně. Nehledě na to, že každá žena má jiné pohybové a 

rozumové nadání. Individuální pohybový problém nelze řešit skupinovou terapií. Z toho 

vyplývá, že na každou pacientku se sestavuje individuální terapeutický plán. Teprve poté, co 

se pacientka celkově zlepší (např. síla kontrakce, počet opakovaných kontrakcí nebo se 

odbourají ko-kontrakce okolních svalů) a zmírní či vymizí problém s únikem moči, může 

přejít ke skupinovému cvičení. V této fázi už pacientka ztrácí stud a ví, že není sama, která 

tento problém má. 

Myslím si, že efekt terapie se dá ověřit na i kvalitě života. Na základě vyplněných 

dotazníků I-QoL postiženými pacientkami jsem zjistila, že jim opravdu SI narušuje kvalitu 

života po všech stránkách, a to jak ve společenské oblasti, tak i v rodinné, partnerské, 

sportovní i pracovní oblasti. Dotazníky, které pacientky vyplňovaly  

před zahájením a po ukončení terapie, mi posloužily k porovnání výsledků. Na základě 

získaných výsledků jsem zjistila, že se u všech pacientek kvalita života zlepšila (viz graf č. 2, 

4 a 6). 

Dopad SI na kvalitu života jsem konzultovala i s MUDr. Procházkou, což je 

gynekolog v soukromé praxi. On sám mi potvrdil, na základě své dlouholeté praxe, že SI má 

negativní dopad na kvalitu života. Kromě toho potvrzuje, že je markantní rozdíl  

mezi ženami, které chtějí tento problém řešit a sami vyhledávají odbornou pomoc, oproti 

ženám, které tuto skutečnost přijmou za normální. Za úspěch v terapii považuji i odbourání 

cvičení podle brožurek či příruček, kterých je na každém rohu a v každé gynekologické a 

urologické čekárně veliké množství. Také Krhut, Holáňová a Muroňová udávají, že brožury 

vedou k neúspěchu léčby díky tomu, že u nich chybí zpětná vazba, tzn., že chybí kontrola 

správného provedení cviků a korekce ze strany fyzioterapeuta (Krhut a kol., 2005). 



Jako vhodný poznatek v efektu terapie je dobré uvést to, že dlouhodobý tradovaný 

zvyk, jako je cvičení SDP pomocí přerušovaného proudu moče při močení, není vhodný! Jak 

udává Krhut, Holáňová a Muroňová, tento zvyk může časem vést až k poruše správnosti 

mikčního stereotypu a poté až k neschopnosti vyprázdnit močový měchýř (Krhut a kol., 

2005). 

Pacientky jsem sledovala tři měsíce a veškeré výsledky jsem si zaznamenávala. 

K pacientkám jsem přistupovala individuálně. Do tabulek a grafů jsem zaznamenala 

především výsledky z vyšetření dle PERFECT škály (vleže, vsedě, ve stoji) a z dotazníku 

kvality života (viz tabulky 1 až 6, viz grafy 1 až 6). Z grafů lze posoudit pozitivní efekt 

terapie na SDP. Dále je ze záznamů vidět, že v průběhu terapie byl pro postižené pacientky 

největší problém izolované vědomé kontrakce SDP.  Všechny pacientky měly problém i se 

souhyby okolních svalů a nezvládaly ani brániční dýchání. Výrazné rozdíly ve 

výsledcích PERFECT škály jsem zaznamenala zejména u pacientky č. 1. (dále jen P1).  

Brániční dýchání a celkovou dysfunkci HSS se mi podařilo u pacientek ovlivnit pomocí poloh 

z funkčních testů a z polohy tříměsíčního dítěte. Také souhyby okolních svalů se pacientkám 

v průběhu terapie podařilo odbourat. Pro lepší uvědomění si SDP jsem u P1 nejprve použila 

Pericalm kvůli prolapsu dělohy a velmi slabé svalové síle SDP a poté jsem zavedla Educator. 

Pacientka č. 2. (dále jen P2) byla na tom svalově lépe, proto jí zpočátku postačil pouze 

Educátor. Pacientka č. 3. (dále jen P3) na základě své finanční situace musela cvičení 

zvládnout bez použití intravaginální pomůcky. Díky tomu byla  

ve veliké nevýhodě. U pacientek jsem použila i různé doplňující pomůcky ke cvičení  

pro zpestření cvičení a udržení motivace. Nejvíce se mi osvědčilo použití velkého míče, 

overballu a labilních ploch. Cvičení na labilních plochách zvládly pacientky přibližně  

ve stejnou dobu. Pacientkám zpočátku dělal problém cvičení v globálních vzorech, ale  

na konci terapie, toto cvičení zvládaly bez problémů. V průběhu terapie se u nich postupně 

zlepšovalo jak uvědomění si SDP, tak i síla, počet, opakování i výdrž v kontrakcích. P2 

pociťovala první úspěchy terapie dříve než P1 a P3. Terapie u P1, oproti ostatním pacientkám, 

trvala déle. Hlavním důvodem prodloužení terapie byla SI a druhý stupeň prolapsu dělohy, 

který do vysoké míry ovlivňoval její psychickou pohodu. Díky tomu nezvládala dostatečné 

uvolnění. P1 nebyla ani po terapii schopna reflexně zapojit SDP vsedě a ve stoji, i přesto, že 

se Knack učila od druhé návštěvy. Ostatním pacientkám nácvik a zapojení Knacku do 

běžných denních aktivit nedělal takový problém a na konci terapie reflexně SDP nebyly 

schopné zapojit pouze ve stoji.  



Další zlepšení jsem zaznamenala ze strany používání slipových vložek. V průběhu 

terapie pacientky udávaly postupné snižování až úplně odbourání nošení slipových vložek. 

První snížení počtu vložek P1 udávala při 6. návštěvě a úplné odstranění udávala až při 11. 

návštěvě. P2 při 4. návštěvě, úplné odstranění při 7. návštěvě a P3 při 5. návštěvě a úplné 

odstranění při 7. návštěvě. P3 udávala v OA, že kouří 20 cigaret denně.  Důsledkem kouření ji 

následný silný kašel do jisté míry ovlivňoval ve správném zapojení SDP. To je vidět i 

z výsledků vyšetření dle PERFECT škály zejména v poloze vsedě a  

ve stoji. Díky aktivnímu přístupu se P3 podařilo v průběhu terapie kouření omezit a snížit 

váhu o 5 kilogramů. Následkem omezení a snížení váhy se podařilo zlepšit zapojení SDP. 

V průběhu terapie pacientky řádně dodržovaly všechna režimová opatření.  Jsou si plně 

vědomy, že ve cvičení musí nadále pokračovat, zejména P1. 

Myslím si, že jsem u pacientek dosáhla efektivních výsledků a s Krhutem , Holáňovou 

a Muroňovou se shoduji v tom, že jde především o zlepšení funkce SDP a že úspěch terapie 

závisí na aktivním přístupu žen (Krhut a kol., 2005). A také souhlasím s Martanem, že 

nedojde-li k ústupu potíži SI, mají být pacientky odeslány k lékaři, který zváží nebo navrhne 

jiný postup terapie (Martan, 2006). 

  



Závěr 

 

V dnešní době patří stresová inkontinence k nejčastějším zdravotním problémům se 

zásadním negativním dopadem na kvalitu života postižené pacientky. Zvýšeným počtem 

porodů a vlivem stárnutí lze očekávat, že se její výskyt bude stupňovat či zvyšovat. Proto je z 

tohoto hlediska důležitá prevence, která by měla být prováděna již v průběhu těhotenství a 

v době po porodu. Díky prevenci a pravidelnému cvičení dochází k rychlejší regeneraci svalů 

dna pánevního po porodech. Na základě získaných poznatků lze říci, nemělo čekat, až se 

problém vyskytne. 

Poruchy v oblasti pánve způsobují nejen dysfunkci svalů dna pánevního, ale i poruchy 

funkce hlubokého stabilizačního systému páteře. Proto by léčba neměla být zaměřena pouze 

na pánevní dno, ale komplexně na celý systém. 

Vyšetření svalů dna pánevního vyžaduje taktní a šetrný přístup fyzioterapeuta k postižené 

pacientce. Stěžejním bodem vyšetření jejich dysfunkce je vaginální vyšetření pomocí 

PERFECT škály. Na základě vyšetření se stanoví individuální léčebný plán pro konkrétní 

problém a konkrétní pacientku. Ještě předtím, než se terapie zahájí, je nutné pacientku 

správně edukovat a vyloučit eventuelně upozornit na možné chyby.  

U pacientek byly použity techniky, metody a cviky, pomocí kterých se podařilo 

navodit správnou aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, správný dechový 

stereotyp a správnou aktivitu svalů dna pánevního. V průběhu terapie se pacientky učily 

ovládat jednotlivé svalové vrstvy pánevního dna a zapojovat je ve všech polohách, zejména v 

těch posturálně vyšších. Nutností bylo nezapomínat i na jejich aktivaci  

v běžných denních aktivitách a při cvičení za použití globálních vzorů. Tímto způsobem je 

možné svaly připravit na zátěžové situace. 

Tak, jako každá jiná terapie, má i fyzioterapie své postupy, indikace a kontraindikace, 

které by se měly respektovat. Stěžejním bodem úspěchu v terapii je udržení motivace, 

trpělivosti a aktivní spolupráce postižené pacientky. A to proto, že k efektu terapie dochází až 

po několika týdnech až měsících. Žena by měla být upozorněna také na to, že by se trénink 

měl stát součástí běžných denních aktivit. Pokud by došlo k terapeutickému neúspěchu, 

nevylučuje se použití jakékoliv jiné léčebné metody. 

Aby si pacientky cvičení zpestřily a současně zvýšily svalovou sílu pánevního dna, 

mohou při cvičeni používat různé pomůcky. V dnešní době existuje řada typů vaginálních 

závaží o různém tvaru, velikosti a hmotnosti. Je jen na ženě samotné, jaký druh si vybere a 



samozřejmě, který je pro ni po finanční stránce dostupný. Toto závaží může žena nosit 

v pochvě denně po různě dlouhou dobu. Je však nutné dodržovat i pauzy na relaxaci, aby 

nedošlo k přetížení. Z pohledu odborníků je používání závaží vhodné i jako zpětná vazba. 

V neposlední řadě by ženy trpící stresovou inkontinencí měly přehodnotit pohled na 

tento problém, jako na přirozený pochod stárnutí a současně by se měly snažit i  

o změnu svých návyků. Nemělo by se zapomínat, že právě dysfunkce pánevního dna je 

spojená s psychikou postižené ženy a v nemalé míře zasahuje a ovlivňuje partnerský vztah.  
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Bakalářská práce pojednává o dysfunkci pánevního dna se zaměřením  

na stresovou inkontinenci. Popisuje vliv dysfunkce pánevního dna na hluboký stabilizační 

systém páteře, na funkci močového ústrojí, na sexuální funkci a na partnerský i společenský 

život pacientek. 

V bakalářské práci jsou shrnuty dostupné informace o dysfunkci pánevního dna a 

stresové inkontinenci. V praktické části jsou zpracované tři kazuistiky pacientek  

s výskytem stresové inkontinence po dvou a více porodech. Kazuistiky jsou zaměřené  

na komplexní kineziologické vyšetření, včetně palpačního vaginálního vyšetření  

dle PERFECT škály, na stanovení a průběh terapie a na individuální přístup k pacientkám. 

Práce poukazuje i na změnu kvality života a na to, že dysfunkce pánevního dna se může 

projevit v kterémkoliv věku. 

 

The Bachelor’s thesis deals with a pelvic floor dysfunction with focus on the stress 

incontinence. It describes the influence of pelvic floor dysfunction on the deep stabilization 

system of the spine, the urinary tract function, the sexual function and partner and social life 

of the patients. 

 

In the Bachelor’s thesis are summarized available information on the pelvic floor 

dysfunction and the stress incontinence. In the practical part are processed three casuistries of 

patients with the stress incontinence occurrence after two or more deliveries. The casuistries 

focus on complex kinesiological examination, including palpation vaginal examination 

pursuant to the PERFECT scale, diagnosis and course of the therapy and individual approach 



to the patients. The thesis adverts also to the quality of life change and the fact that the pelvic 

floor dysfunction can manifest itself at any age. 
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apod.  a podobně 

atd. a tak dále 

BS břišní svaly 

Ca karcinom 

Cm centimetr 

CTh přechod  přechod mezi krční a hrudní páteří 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

HSSP, HSS  hluboký stabilizační systém páteře 

I-QoL  dotazník kvality života 

kg  kilogram 

L páteř  bederní páteř 

Lig.  ligamentum 

Ligg.  ligamenta 

m., M  musculus 

mm.  musculí 

MT  měkké techniky 

m.TA  musculus transversus abdominis 

např.  například 

PD  pánevní dno 

P1, P2, P3  pacientka č. 1, pacientka č. 2, pacientka č. 3 

SDP  svaly dna pánevního 

SI  stresová inkontinence 

S reflex  palpačně bolestivý bod lig.sakrotuberale 

Th páteř  hrudní páteř 

ThL páteř  přechod mezi hrudní a bederní páteří 

TrP  trigerr point 

TrPs  trigerr points 

UI  urgentní inkontinence 
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