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Úvod 

Pánevní dno se v posledních letech dostalo mezi témata, o kterých se mluví. Boří 

tabu. Můžeme se touto zanedbávanou částí těla zabývat svobodněji a důkladněji. Tomu 

odpovídá také rozvoj fyzioterapeutických postupů zaměřených na vyšetřování a terapii 

funkce svalů pánevního dna, zejména u pacientů trpících inkontinencí.  

Pánevní dno spolu s hlubokým stabilizačním systémem vytváří pevný základ pro 

veškerý pohyb, správnou funkci močového a gastrointestinálního ústrojí, ale také 

významně ovlivňuje sexuální funkce. 

Svaly pánevního dna není snadné správně aktivovat. Dokud jsem nepoznala 

metodu, při které se dá správné zapojení svalů pánevního dna důkladně rozlišit, myslela 

jsem si, že fungují svaly mého pánevního dna perfektně. Zjistila jsem však, že bych se, 

dle tohoto detailního vyšetření, po třech porodech a jednom prodělaném zánětu 

močových cest zařadila do I. stupně stressové inkontinence. Obdobným způsobem na 

tom byla většina ostatních účastnic kurzu, jenž jsem před dvěma lety jako 

fyzioterapeutka absolvovala. Byly to ženy různého věku, většinou mladšího, a ne 

všechny měly za sebou porod.  

Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla zpracovat tuto bakalářskou práci, která 

pojednává o speciálním vyšetření svalů pánevního dna podle jednoduchého PERFECT 

schématu. 

 Metoda pochází od anglického autora J. Laycocka, který sestavil tento systém 

vyšetřování a následného cvičení již v roce 1994.  

Úkolem bakalářské práce bude provést vyšetření svalů pánevního dna dle 

PERFECT schématu u několika žen s VAS a mezi nimi najít ženy, u kterých se projeví 

zafixovaná nutace pánve.  

Cílem bakalářské práce je porovnat výsledky jednotlivých vyšetření dle 

PERFECT schématu všech pacientek s VAS a u žen se zafixovanou nutací pánve ověřit 

funkčnost svalů pánevního dna. 
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1 Teoretická část 

1.1 Anatomie pánve 

1.1.1 Pánevní kosti a spoje na pánvi 

Pánev vzniká spojením pánevních kostí s kostí křížovou. Tvoří mezičlánek 

páteře a dolních končetin, vytváří kostěnou schránku orgánů, je místem, od kterého 

začíná nebo se na něj upíná řada svalů (Dylevský, 2009).  

Dle anatomického popisu se skládá ze čtyř kostí – ze dvou kostí pánevních,  

z kosti křížové a z kostrče. Je u stojícího člověka jakýmsi podstavcem, na kterém stojí 

celý osový orgán (páteř, hrudník, lebka) a prostřednictvím kyčelních kloubů z ní 

odstupují dolní končetiny (Tichý, 2006).  

Svým sklonem v sagitální rovině ovlivňuje křížová kost statiku celé páteře. 

Klopením směrem dopředu podporuje vznik zvětšené bederní lordózy a naopak 

klopením vzad její oploštění (Rychlíková, 2008). 

Kostěný kruh vznikající skloubením kosti křížové s kostmi pánevními  

|v křížokyčelních kloubech (articulatio sacroiliacae, dále jen SI klouby), chrupavčitou 

symfýzou (symphysis pubica) v přední části a silnými pánevní vazy (ligamenta coxae) 

nese celou páteř a zároveň přenáší váhu hlavy, krku, horních končetin a trupu 

prostřednictvím kyčelních kloubů na dolní končetiny. Aby tuto zátěž pánev vydržela, 

musí být dostatečně pevná a současně dostatečně pohyblivá, protože její pohyb je 

důležitý pro správnou funkci celé páteře (Marek et al, 2005). 

 Na udržování dobrého postavení bederní (dále jen L) lordózy participují jak 

musculus (dále jen m.) iliopsoas, tak flexory kolene, ale také svaly břišní, hlavně 

mm.recti abdominis, které působí proti m. iliopsoas. U iliopsoatu i u flexorů kolen je 

výrazná tendence k retrakci a tím ke změně postavení pánve (Véle, 1995). 

 Kloub křížokyčelní je kloubem tuhým. Styčné kloubní plochy na křížové kosti  

a na kyčelní kosti jsou nerovné, drsné, s nepatrně vyčnívajícími hrankami a mezi nimi 
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proláklinami. Přední část kosti křížové je ve své horní části širší, stavebně je postavena 

jako obrácený klenák v klenbě. V dolní části je tomu právě naopak, přední část je užší a 

je postavena mezi kyčelními kostmi jako klenák v klenbě. Styčné plochy jsou kryty 

chrupavkou. Pouzdro kloubní je krátké a tuhé a je zesíleno kloubními vazy. Kloub je 

zpevněn následujícími ligamenty: ligamenta sacroiliaca ventralia, jdou vepředu, 

napříč podélné štěrbiny kloubní, ligamenta sacroiliaca dorsalia, jsou silnější než 

ventrální a jsou trojího druhu. Nejvíce ke štěrbině kloubní přiléhající téměř napříč mezi 

kostmi probíhající masivní ligamenta interossea. Nad nimi povrchněji jsou uloženy 

krátké vazy, ligamenta sacroiliaca dorsalia brevia, probíhající od os sacrum šikmo 

vzhůru ke kosti kyčelní. Nejpovrchněji jsou uloženy delší, slabší vazy ligamenta 

sacroiliaca dorsalia longa, jdoucí obráceně od os sacrum šikmo dolů na kost kyčelní. 

Kloub je ještě zpevněn pomocí ligamentum iliolumbale, které jdou od příčných 

výběžků čtvrtého a pátého lumbálního obratle transverzálně a část snopců i lehce šikmo 

dolů (Naňka, Elišková, 2009). 

 Spona stydká je tvořena destičkou z vazivové chrupavky, která spojuje stydké 

kosti. Na svém horním i dolním okraji je doplněna vazy. 

 Vazivová spojení pánve tvoří dvě silná ligamenta. Ligamentum sacrospinale 

jde příčně od spina ischiadica k laterálnímu okraji kosti křížové. Ligamenta 

sacrotuberale jde od zadní plochy os sacrum dolů, křižuje pod ním hlouběji ležící 

ligamentum (dále jen lig.) sacrospinale a upíná se na sedací hrbol. Pánev je pevně 

fixována vzájemným spojením pánevních kostí a jejich fixací na páteř. Tvoří tak stabilní 

bázi, na kterou je přenášena váha trupu těla, horních končetin a hlavy. Pohyby  

v křížokyčelním kloubu jsou kývavé ve směru předozadním. 

 Pánev rozdělujeme na velkou a malou a rozeznáváme na ní roviny a v nich 

měříme příslušné rozměry (Naňka, Elišková, 2009). 

1.1.2 Spojení pánve a kyčelních kloubů 

Kloub kyčelní je kloubem kulovitým omezeným, protože hlavice femuru 

zapadne do hluboké jamky – retabula. Jamka je zvětšena lemem z vazivové chrupavky 

– labrum acetabulare. Kloubní pouzdro je silné a je zesíleno třemi ligamenty: od 
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kyčelní kosti jde na femur ligamentum iliofemorale, od stydké kosti ligamentum 

pubofemorale a od sedací kosti ligamentum ischiofemorale. Uvnitř kloubu je uloženo 

ligamentum capitis femoris (Naňka, Elišková, 2009). 

1.1.3 Kinetika SI kloubů, pánve a kyčelního kloubu 

Pohyblivost křížokyčelních kloubů, spony stydké a pánevních vazů je sice 

minimální, ale přesto má značný význam pro sklon pánve a optimální funkci bederní a 

dolní hrudní páteře. Pohyby, které tam vznikají se nazývají kývavé (Dylevský, 2009).  

U člověka je pánev skloněná přední částí dolů a dozadu. Křížová kost je vysunuta 

šikmo dopředu. Těžiště těla se posouvá nad kyčelní klouby. 

 Pánevní sklon – inclinatio pelvis vyjadřujeme jako úhel, který svírá rovina 

pánevního vchodu (promontorium – linea terminalis – horní okraj spony) s horizontální 

rovinou. Tento úhel (60 stupňů) lze vyšetřit na RTG snímku (Dylevský, 2009).  

 Sklon kyčle – inclinatio coxae je přímo měřitelný úhel (40 stupňů) mezi 

spojnicí spina iliaca superior a horním okrajem spony (Dylevský, 2009).  

 Ze vzpřímeného stoje, který je základním postavením, je v kyčelním kloubu 

možná extenze (do 13° – 15°), flexe (do 120°), abdukce (do 40°), addukce ze 

základního postavení – překřižují se dolní končetiny (do 10°). Jsou možné i zevní rotace 

(do 15°) a vnitřní rotace (do 35°). Na tento kloub je přenášena váha celého lidského těla 

a trpí největším opotřebováním (Naňka, Elišková, 2009). 

 Horní část kosti pánevní se pohybuje oproti křížové kosti dopředu dolů  

a zároveň se dolní část kosti pánevní pohybuje oproti kosti křížové směrem dozadu 

nahoru. Tomuto pohybu říkáme nutační. Při fyziologickém nutačním pohybu pánve se 

pánevní kosti pohybují každá jiným způsobem. Při stoji na pravé noze se pravá pánevní 

kost naklápí dopředu ve smyslu anteverze a levá pánevní kost rotuje kolem své osy 

(Tichý, 2006). 
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1.2 Funkční anatomie  

1.2.1 Svaly dna pánevního 

Východ pánevní je uzavřen souborem příčně pruhovaných svalů a vazivových 

pruhů, které ve svém souboru tvoří dno pánevní. Má funkci podpůrného aparátu orgánů 

pánevní dutiny. Svaly oblasti východu pánevního jsou rozděleny podle polohy a podle 

vývoje. Kraniálněji, ve východu pánevním, jsou uloženy svaly, které tvoří dno pánevní 

(diafragma pelvis). Tato svalová skupina se vyvinula z původních svalů ocasní páteře. 

Povrchněji jsou uloženy svaly, které vznikly z původního svěrače kloaky a jsou vázány 

na vyústění konečníku a na zevní pohlavní orgány – musculi (viz dále mm.) perinei 

(Roztočil, 2008). 

 Svaly pánevního dna a hráze mají vztah k orgánům urogenitálního ústrojí. Tyto 

svaly se dělí na dvě hlavní skupiny: a) svaly diafragma pelvis 

b) svaly hráze, mm.perinei (komplex diafragma 

urogenitale) 

1.2.1.1 Komplex diafragma pelvis 

 Komplex diafragma pelvis je tvořen vpředu a po stranách m. levator ani, vzadu 

a po stranách m. coccygeus a doplněn příslušnými fasciemi. Má tvar nálevky, která je 

upevněna ke stěně malé pánve a sbíhá se směrem k rektu. Sval levator ani se skládá z 

přední části, pars pubica, která začíná od os pubis, m. pubococygeus. Od kosti kyčelní 

začíná jako pars iliaca, m. iliococcygeus. 

 Mezi pars pubica pravé a levé strany je štěrbina pro prostup vývodných cest 

močových a pohlavních, hiatus urogenitális. Snopce této části svalu podpírají u ženy 

vaginu s dělohou, u muže prostatu, u obou pohlaví fixují rektum a mají významnou 

uzávěrovou funkci (m. pubovaginalis a m. puborektalis). Pars iliaca začíná od 

zesíleného vazivového pruhu ve fascii m. obturatorius internus, arcus tendineus 

musculi levatoris ani, a upíná se na lig. anococcydeus a okraj kostrče. Na vnitřním 

ploše lig. sacrospinale leží m. coccydeus. (Naňka, Elišková, 2009). 
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1.2.1.2 Komplex diafragma urogenitale 

 Diafragma urogenitale je tvořena odlišně u ženy (dále jen Ž) a u muže (dále jen 

M). Vytváří trojúhelníkovitou vazivovou membránu a s příměsí svaloviny ve východu 

pánevním od symfýzy až k tubera ischiadica, kde nasedá zespodu na disfragma pelvis. 

Skrze diafragma urogenitále prochází uretra, u ženy společně s vaginou. Zadní okraj 

diafragmy je lemován svalovými vlákny m. transversus perinei superficialis dále (jen 

spfc.), který je individuálně výrazný, u žen zpravidla tento sval chybí. Ve východu 

pánevním od symfýzy až tubera ischiadica se rozepíná m. transversus perinei 

profundus (dále jen prof.) (Naňka, Elišková, 2009).  

Zevně od diafragma urogenitale jsou uloženy mm. perinei, které se přikládají  

k orgánům močopohlavního ústrojí (m. bulbospongiosus a m. ischiocavernosus,  

m. sphincter urethrovaginalis, m. compressor urethrae). Do skupiny mm. perinei je 

ještě zařazen m. sphincter ani externus (dále jen ext.), který svými částmi obemyká 

anální kanál a je zespodu připojen k m. levator ani (Naňka, Elišková, 2009).  

 V uspořádání těchto svalů je zřetelný pohlavní dimorfismus. Na crura penis 

clitoridis se přikládá m. ischiocavernosus a kryje je tak z jejich perineální strany, dále 

probíhá podél nich a přechází na dorsum penis/clitoridis. Bulbus corporis spongiosi 

pokrývá m. bulbospongiosus . Pouze u ženy je vytvořen m. sphincter 

urethrovaginalis . Začíná obdobně jako m. bulbospinosus, probíhá ve stěně vestibulum 

vaginae a kolem urethry dopředu, kde se snopce obou stran před urethrou spojí. Má 

významnou funkci v udržování kontinence. Jen u ženy se nachází také m. compressor 

urethrae, začíná v hloubce pod m. ischiocavernosus a jde hlouběji od něho rovnoběžně 

s ním až před urethru, kde se svaly obou stran spojují, část jeho snopců vyzařuje 

mediálně do stěny vaginy.  

 Posledním ze známých svalů m. sphincter urethrae externus obklopuje 

urethru v místě, kde prostupuje skrze diafragma urogenitale a výrazně se podílí na 

uzávěru močové trubice (Naňka, Elišková, 2009).  
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 Funkce pánevních svalů jsou uspořádány dle vzoru diplomové práce (Ludvíková, 2011) 

Tabulka č. 1: Svaly pánevního dna a jejich funkce 

 

 

 

 

 

 

 

Diafragma 

pelvis 

                                 sval                  funkce 

 

 

 

 

m.levator ani 

 

 

 

m.iliococcygeus 

(pars iliaca) 

 

m.pubovaginalis 

(u ženy) 

podpírá dělohu a zdvíhá zadní 

poševní stěnu, vyvolává její 

kompresi, fixuje rectum, významná 

uzávěrová funkce 

m.levator prostatae 

(u muže) 

podpírá prostatu, fixuje rectum, má 

významnou uzávěrovou funkci  

m.puborectalis významný uzávěr pro rectum 

m.pubococcygeus  

(pars pubica) 

je součástí podpůrného děložního 

aparátu 

 

m.coccygeus 

udržuje ventrální klopení kostrče při 

defekaci, napomáhá návratu kostrče 

po porodu do původní polohy 

 

 

 

 

 

 

Diafragma 

urogenitale 

m.transversus perinei superficialis et profundus drží močovou trubici a vaginu 

m.sphincter urethrae externus svěrač močové trubice 

m.sphincter 

urethrovaginalis 

je pouze u ženy má významnou funkci v udržení 

kontinence 

m.compressor urethrae je pouze u ženy svěrač močové trubice 

m.ischiocavernus u ženy je rudimentální 

u muže účastní se erekce a ejakulace 

m.bulbospongiosus u ženy  svěrač vaginy 

u muže působí na ejakulaci 

m.sphincter ani externus obemyká anální kanál 
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1.2.2 Fascie a prostory pánve  

FASCIE: 

 centrum tendineum perinei  

o místo, kde se stýkají fascie svalů pánevního dna a hráze  

o mezi konečníkem a moč. trubicí (M), resp. pochvou (Ž)  

 fascia pelvis parietalis  

o kryje boční stěny pánve (uvnitř pánve)   

o arcus tendineus fasciae pelvis - místo zesílení této fascie, probíhá 

obloukovitě od symfýzy ke spina ischiadica  

 fascia obturatoria      

o kryje pánevní plochu m. obturatorius internus (dále jen int.) 

 fascia pelvis visceralis tzv. endopelvická fascie (dále jen EF) 

o kryje orgány malé pánve 

 fascia diaphragmatis pelvis superior/inferior (dále jen sup./inf.) 

o kryje pánevní/perineální plochu diaphragma pelvis  

 fascia diaphragmatis urogenitalis sup./inf.  

o kryje horní/spodní plochu m. transversus perinei prof.  

 fascia perinei spfc. 

o kryje z povrchu m. bulbospinosus, m. ischiocavernosus  

a m. perinei spfc. 

PROSTORY: 

 spatium perinei spfc.  

o mezi fascia perinei spfc. a fascia diaphragmatis urogenitalis inf. 

obsahuje:  

 corpora cavernosa penis (M) / clitoridis (Ž)  

 corpus spongiosum penis (M) / bulbus vestibuli (Ž)  

 útvary kryty svaly (m. ischiocavernosus,  

m. bulbospongiosus)  

 spatium perinei prof.  

o mezi fascia diaphragmatis urogenitalis sup. et inf.  
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obsahuje:  

 glandulae bulbourethrales (M) / glandulae vestibulares (Ž)  

 m. transversus perinei prof. a další  

 nervy + cévy pro penis / poštěváček  

 spatium retropubicum  

o mezi stydkou kostí (resp. symfýzou) a moč. měchýřem  

obsahuje:  

 řídké vazivo 

 žilní pleteně 

 vazy (ligg. pubovesicalia, ...)  

 fossa ischiorectalis – vpředu recessus pubicus fossae ischiorectalis:  

 ohraničuje: 

 laterárně - m. obturatorius int. 

 mediálně - m. levator ani,  

 kaudálně - diaphragma urogenitale 

 

o na laterální stěně: canalis pudendalis (Alcocki)  

 tvořen pomocí fascia obturatoria   

 obsahuje: vasa pudenda int., nervus pudendus  

o vzadu chybí m. transversus perinei prof., a je dorzálně 

  překryta m. gluteus maximus (Luňáček, 2007-2012).  

1.2.3 Endopelvická fascie  

 Pánevní orgány jsou připojeny k pánevní stěně systémem pojivové tkáně, obecně 

nazývanou – endopelvická fascie. Tento systém nesmí být zaměňován s fasciemi SPD. 

Na EF je třeba pohlížet jako na klíčovou pánevní strukturu, která určuje vlastní tvar a 

uložení pánevních orgánů tím, že vytváří elastický skelet, zprostředkovávající 

podpůrnou a závěsnou fixaci pánevních orgánů ke kostěnému skeletu.  

 Základní strukturou je pružná, prostorová síť, vytvořená z kolagenních a 

elastických vláken, prostoupená hladkými svalovými buňkami a fibroblasty, která se 



17 

 

trvale přestavuje a výrazně reaguje na hormonální hladiny. Vytváří souvislý obal kolem 

pánevních orgánů a umožňuje posuny orgánů a změny jejich objemu. 

V predispozičních místech se upíná ke kostěnému skeletu, jinde zase splývá  

s fasciemi SPD a vytváří závěsný a podpůrný aparát pro pánevní orgány (způsob 

houpacích sítí). 

 Při zvětšování objemu pánevního orgánu dochází k restrukturalizaci prostorové 

sítě podobně, jako je tomu např. při natahování síťovitého obvazového materiálu 

pruban. Při určité distenzi pánevních orgánů je elastický potenciál vyčerpán  

a prostorová pružná síť přechází do stavu pevné sítě s velkými oky. Další distenze by 

způsobila její rupturu. Na trvalejší napětí reaguje kondenzací s tvorbou kolagenních 

vláken na úkor vláken elastických.  

 EF se spíše podobá mesenteriu a obdobně jako mesenterium obsahuje nervově 

cévní svazky. Tím, že ukotvuje rezervoáry a jejich vývody k pánevní stěně, 

rozhodujícím způsobem určuje nasměrování svalových vektorů a tak i efektivitu 

kontrakcí svalů, zajišťujících kontinenci. Fasciální oblasti, které upevňují uterus, 

nazýváme perimetriem a ty které upevňují vaginu parakolpiem. Jako kotevní body 

slouží primárně struktury kostěného skeletu, sekundárně pak stabilní, pevně ukotvené 

body v prostoru. Nejvýznamnějšími sekundárními kotevními body jsou centrum 

perineale a cervikální prstenec (Krhovský, 2011). 

1.2.4 Orgány malé pánve u ženy 

V malé pánvi se nacházejí orgány:  

 1) dolních cest močových – močový měchýř, který naléhá na stydké kosti  

a močová trubice, procházející po vyústění z močového měchýře mezi rameny 

puborektální kličky levátoru a později ploténkou diafragma urogenitale 

 2) pohlavní orgány – pochva, jež prochází skrze diafragma urogenitále, děloha, 

skládající se z krčku a těla oproti sobě navzájem úhlovitě zalomených  

a naklopených nad močový měchýř, vejcovody, končící trychtýřovitě nad 

zárodečným epitelem vaječníků a vaječníky, ležící na bočních stěnách malé 

pánve, zavěšené na zadní ploše širokého vazu děložního  
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 3) konečník, sestávající se ze dvou částí, které mají mezi sebou zlom 

(anorektální úhel) ležící v úrovni kostrče 

 4) pobřišnice, položené seshora na orgány malé pánve a vytvářející prolákliny, 

zvláště významné u ženy (Marek et al, 2005).  

1.2.5 Cévní a nervové zásobení 

Cévní zásobení zprostředkovávají větve arteria pupenda interna. Inervace 

diafragma pelvis zajišťují přímé větve z plexus sacralis, z kořenových vláken S3 – S4. 

Komplex svalů diafragma urogenitale a mm. perinei inervují větve n. pudendus (S3 – 

S4), které se nachází na hrázi. Cestou pánevních vegetativních pletení je inervován m. 

sphincter urethrae externus, zdrojem neuronů je Onufovo jádro ležící v segmentech S2 – 

S4 (Naňka, Elišková, 2009).  

Vegetativní nervový systém řídí činnost hladké svaloviny ve stěně orgánů malé 

pánve a ve stěně cév, čímž ovlivňuje kromě jiného i cévní zásobení a pohyblivost 

vnitřních pohlavních orgánů včetně vejcovodů, jež jsou považovány za funkčně 

nejdůležitější část pohlavního systému ženy (Marek et al, 2005).  

1.3 Funkce pánevního dna ženy  

V pánvi ženy jsou uloženy 3 rezervoáry. Jsou to močový měchýř, děloha a rektum. 

Jejich trubicovité vývody, kterými jsou uretra, vagína a anus, je spojují s vnějším 

prostředím. Tyto vývody mají v případě potřeby zajistit fyziologické vyprázdnění oněch 

3 rezervoárů. 

Východ z pánve je uzavřen svalovým dnem pánevním, které za normálních 

okolností zajišťuje kontinenci moči a stolice. Současně umožňuje oplodnění, 

nitroděložní vývoj plodu a extrémní dilataci porodních cest při porodu. Výkonné 

dynamické procesy jsou zajišťovány svalovou soustavou, statické funkce zabezpečuje 

především kostěný skelet a pojivová tkáň. 

K pánevním kostem jsou přímo ukotveny příčně pruhované svaly prostřednictvím 
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ligament. Rezervoáry a jejich vývody spojuje s rigidním skeletem systém pojivové 

tkáně, který bývá obecně nazýván, jak již víme, endopelvickou fascií. 

Nervová tkáň zajišťuje koordinaci a součinnost svalových kontrakcí a představuje 

vlastní řídící jednotku. Vzájemné interakce mezi svalovým dnem pánevním  

a strukturami endopelvické fascie jsou rozhodující faktory, které určují správné 

fungování pánevního dna (Krhovský, 2011).  

Další důležitou funkcí pánve je opora orgánů dutiny břišní, kterou zajišťuje 

diafragma pelvis – útvar složený z fascií a svalů uzavírající pánevní dno a tvořící 

protipól bránice. Pánev je považována za ústředí posturálních funkcí, protože svým 

postavením dokáže ovlivnit základní postavení trupu i dolních končetin. Jako reakci na 

pohyb udržují mohutné vazy a svaly pánve rovnovážný stav mezi horní a dolní 

polovinou těla a staticky vyvažují dynamické vychýlení při všech pohybech. Svým 

vrozeným tvarově daným konfiguračním typem, ale především posunem ve vztahu  

k páteři zřetelně ovlivňuje funkci bránice (Kolář, 2009). 

1.4 Dysfunkce pánevního dna ženy 

 Všechny pánevní svaly (m.coccygeus, m. iliococcygeus a dolní porce m. gluteus 

maximus), provádějící pohyb sakrokokcygeálním kloubu, směřují od svého úponu ke 

kostrči směrem do strany a dopředu. U člověka neexistují svaly, které by ležely na zadní 

straně křížové kosti a kostrče a které by tah uvedených svalů vyvažovaly  

a kompenzovaly. Předpokládá se, že je tento tah vyvažován jednak váhou orgánů malé 

pánve, které shora na pánevní dno naléhají, jednak dýchacími pohyby, jichž se svaly PD 

společně s bránicí účastní (Tichý, 2006). 

 Tato rovnováha je však poměrně často narušována. Na jedné straně může 

docházet k hypertonu svalů PD, který obvykle rezultuje v kostrčový syndrom. Na straně 

druhé může dojít k oslabení svalů PD, jenž je ještě dále zhoršováno váhou vnitřních 

orgánů v malé pánvi a často doprovázeno močovou inkontinencí a propadáním 

(prolapsem) vnitřních orgánů (Tichý, 2006). 

 Dysfunkce PD bychom mohli rozdělit podle vyvolávajícího podmětu na 
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primární a sekundární. 

 

 

Mezi primární budou patřit všechny příčiny, kdy bude docházet přímým 

podrážděním svalů PD. Například úraz kostrče nebo pánve, dlouhodobé sezení na 

nevhodné židli, u žen po porodu, často u těch, kde musí být nástřihem narušena hráz. 

Jizvy, různé gynekologické operace a afekce ústí močové trubice, vaginy a rekta paří 

také mezi primární dysfunkce PD. 

Sekundárních dysfunkcí bude daleko více. V těchto případech bude příčina 

spočívat jinde, než v PD a kostrči. Nejčastěji se dysfunkce projeví v rámci řetězení 

různých svalových dysbalancí, třeba s HSS, z poruch nebo úrazů DKK, blokád páteře, 

ale také onemocněním některých vnitřních orgánů. 

Za sekundární syndrom kostrče a pánevního dna se považuje stav, kdy jsou sice 

příznaky částečně vyjádřeny, ale hlavní příčina nespočívá v kostrči a v pánevním dnu, 

ale nachází se jinde v těle. Svaly pánevního dna a silné vazy pánve jsou totiž důležitou 

křižovatkou, přes kterou prochází řada důležitých řetězců funkčních poruch (Marek et 

al., 2005). 

 

1.4.1 Svaly pánevního dna v hypertonu 

Spasmus svalů pánevního dna bývá hlavní příčinou vzniku patologických 

řetězců v oblasti pánve a syndromu kostrče. V některých případech bývá dalším 

článkem řetězce blokáda SI kloubu a spasmus m. psoas major. Patologické řetězce 

pokračují i do blízkosti úponů m. levator ani a mm. adduktores, kde rovněž nacházíme 

spasmus s přítomností TrPs (Marek et al, 2005). 

Příčin vedoucích ke vzniku patologických řetězců je mnoho např. úraz, spasmus, 

zkrácení, přetížení svalu, nedostatek pohybu a další, všechny vyvolávají náhradní reakci 

a následně dochází ke snížení pohybové a stabilizační funkce. Pokud porucha trvá delší 

dobu, je narušena i struktura tkání. Do těchto patologických řetězců spadá i kostrč  

a svaly s ní spojené. V praxi však musíme rozlišit, zda je kostrč vyvolávající a hlavní 
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článek patologického funkčního řetězce, nebo zda je pouze jeho součástí  

(Marek et al, 2005). 

Funkční poruchy pánve můžeme rozdělit na poruchy postavení pánve, 

sakroiliakální blokádu, S - reflex, ligamentovou bolest a poruchy kostrče (Lewit, 2003). 

1.4.1.1 Poruchy postavení pánve 

 

Naklopení pánve dopředu (anteverze) – její příčinou je svalová dysbalance mezi 

břišními svaly (zejména m. rectus abdominis) a vzpřimovači trupu (m. erector spinae) 

na straně jedné a nerovnováha mezi flexory kyčle (m. iliopsoas) a gluteálními svaly 

(m.gluteus maximus) na straně druhé (Tichý, 2006). 

 

Naklopení pánve dozadu (retroverze) – její příčinou je opět svalová dysbalance 

mezi břišními svaly a vzpřimovači trupu. Synfýza se pohybuje směrem vzhůru a bederní 

lordóza se oplošťuje (Tichý, 2006). 

 

Šikmá pánev – přední i zadní spiny včetně celého hřebene kosti kyčelní jsou vy – 

bočeny k jedné straně. Vzniká nejčastěji jako následek nestejné délky dolních končetin, 

další příčinou mohou být asymetrická genua vara, valga, recurvata nebo asymetricky 

plochá noha. 

 

Rotace pánve – vůči pletenci ramennímu a bazi. Má souvislost s poruchou páteře, 

nejčastěji je patrná u skolióz. 

 

 Zafixovaná nutace pánve - je patologický stav, při kterém dochází k zablokování 

pánevní kosti v jedné krajní pozici fyziologické nutace, kdy přední a zadní spiny nejsou 

ve stejné výšce. Zpravidla se nachází zadní levá a přední spina výše než zadní pravá  

a přední levá spina (Tichý, 2006). 

Toto postavení pánve vede ke zkrácení m. coccygeus a ovlivnění pohybu v SI 

kloubech výrazněji vpravo (Kolář, 2009). 

Mezi nejčastější příčiny zafixované nutace vedoucí k vadnému postavení pánve  
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a k palpačnímu nálezu trnů kyčelních kostí se řadí: syndrom kostrče a pánevního dna, 

dysfunkce levé dolní končetiny (především blokády hlavičky fibuly a hlezna), funkční 

poruchy páteře v různých etážích (blokády Th / L přechodu, hlavových kloubů). 

Pacienti s tímto patologickým postavením často trpí bolestmi hlavy, nacházíme zde 

asymetrickou blokádu SI skloubení v předozadním směru a asymetrické rotace 

kyčelních kloubů. Objevuje se zvýšené napětí v m. psoas a m. quadratus lumborum 

(Kolář, 2009). 

Při střídavých pohybech dolními končetinami (např. chůze) dochází ke zvláštním 

fyziologickým pohybům lopat kyčelních kostí a křížové kosti vzájemně vůči sobě, 

označovaným jako nutace. Pokud se SI klouby zablokují v krajní poloze nutačního 

pohybu, tedy v zafixované nutaci, dochází k vadnému držení pánve, při které nacházíme 

u stojícího člověka většinou levou zadní a pravou přední spinu kyčelní kosti výše než 

pravou zadní a levou přední. Podle učebnic anatomie neexistuje sval, který by v SI 

kloubech vykonával volní pohyb. Přesto může být funkce SI kloubu zablokována 

funkčním zkrácením některých svalů v jeho okolí (Marek et. al., 2000). 

Funkční porucha svalů pánevního dna, zejména zkrácení jejich délky, způsobuje 

kromě blokády křížokyčelních kloubů zafixovanou nutaci pánve a její rotaci kolem 

svislé osy. Klinicky se zkrácení (především m. coccygeus) objevuje v drtivé většině 

případů na pravé straně (až v 95%). Nutace pánve je tedy u převážné většiny pacientů 

pravostranná. Zkrácený m. coccygeus stahuje křížovou kost oproti kostem kyčelním 

kaudálním směrem a navíc doprava, horní konec křížové kosti vykonává kompenzační 

pohyb opačným směrem, tedy doleva – jakoby „zajížděl“ pod levou lopatu kyčelní. 

Pravý dolní okraj křížové kosti je tažen zkráceným m. coccygeus i dopředu, čímž 

dochází k lehké rotaci celé kosti kolem svislé osy. U stojícího pacienta pak nacházíme 

lehký předsun pravé hýždě. Zkrácení svalů pánevního dna s převahou na jedné straně 

může výrazně vychýlit těžiště těla. (Tichý, Ťupa, 1999). 

Pod pojmem zafixovaná nutace rozumí (Dvořák, Tichý a Ťupa 2000) zablokování 

pánve v krajní poloze, kdy u stojícího člověka nacházíme přední a zadní horní spiny ve 

nestejné výšce, a to obvykle tak, že zadní levá a přední pravá spina jsou uloženy výše 

než zadní pravá a přední levá.  

Zafixovaná nutace je poměrně častým klinickým nálezem. Toto patologické 



23 

 

postavení je pravidelnou součástí syndromu kostrče a pánevního dna, při kterém 

dochází ke zkrácení m. coccygeus. K zafixovanému nutačnímu postavení pánve dále 

vedou dysfunkce pánve, blokády kotníku a lýtka (zejména vlevo) a vzácněji blokády 

různých úseků páteře až po hlavové klouby. Téměř u všech pacientů se zafixovaným 

nutačním postavením pánve pak můžeme najít asymetrické rotace kyčelních kloubů. Při 

odstranění zafixované nutace se rotační pohyby vyrovnávaly, což je považováno za 

důkaz toho, že změny postavení kyčlí a s tím související změny jejich rotačních pohybů 

jsou druhotné a byly způsobeny změnou postavení celé pánve. 

Zafixovaná nutace je velmi často doprovázena spasmem m. quadratus lumborum  

a m. psoas major převážně na pravé straně, to je však považováno spíše za kompenzaci 

než za příčinu. Jak již bylo ale zmíněno, m. psoas major se může stát součástí 

patologického funkčního řetězce vyvolaného změnou tuhosti pánevního dna. (Dvořák, 

Tichý, Ťupa, 2000). 

 

Outflare (zevní rozace) – inflare (vnitřní rotace) je změna pozice pánve popsaná 

Greenmanem a Taitem (1988) projevující se oploštěním a laterálním postavením přední 

spiny a větší vzdáleností spiny od pupku – outflare, zatímco druhá spina spočívá 

mediálněji, více prominuje, je blíže k pupku a je zde zvýšené napětí břišní stěny v 

podbřišku - inflare. Na straně inflare je výrazně omezena vnitřní rotace v kyčelním 

kloubu (o 20° a více), která se upravuje bezprostředně po nápravném manévru (Kolář, 

2009). 

Rovnoramenný trojúhelník ohraničený spinami a pupkem je zkreslený. U většiny 

pacientů se v anamnéze objevuje trauma – pád na hýždě nebo kostrč, dlouhodobé 

bolesti a těžký průběh obtíží v křížové oblasti a dolních končetin (Lewit, 2003). 

Postavení pánve je podvědomě řízeno posturálním programem, který se vytváří  

v procesu motorické ontogeneze. Tento program se fixuje v podvědomí. Vědomě je sice 

možné postavení pánve měnit. Podaří se to ale jenom na krátkou chvíli, pokud postavení 

kontrolujeme vědomím. Jakmile ale do vědomí vstoupí v běžných podmínkách denního 

života něco jiného, zapojí se automaticky původní podvědomý program. Proto sama 

instrukce o správném postavení pánve nebo páteře je neúčinná. Posilování oslabených 

svalů je rovněž málo účinné, protože i posílený sval, který není do programu zapojen, 
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nemůže se uplatnit v koordinaci řízení postury. Při vadném postavení pánve je třeba 

vytvořit nový posturální program. Tvorba takového programu je velmi obtížná, jelikož 

je spojená s hlubokou koncentrací a výdrží v určitých polohách (Véle, 1995). 

1.4.1.2 Poruchy v sakroiliakálním kloubu  

Sakroiliakální posun (dále jen SI posun) – klamná rotace jedné kosti kyčelní vůči 

druhé, se vznikem diskrepance paravertebrálního konce hřebene kosti kyčelní. Při 

palpaci jedna zadní spina (většinou pravá) bývá výše než druhá, vpředu je tomu naopak 

– pravá přední spina leží níže než levá. Hřebeny kyčelních kostí bývají symetrické. 

Často je přítomna svalová dysbalance – m. iliacus na straně níže uložené zadní spiny je 

ve spasmu, postavení gluteálních svalů je asymetrické. SI posun je vždy považován za 

sekundární (Lewit, 2003). 

 

Sakroiliakální blokáda (dále jen SI blokáda) – stav, kdy chybí kloubní pohyblivost 

mezi kostí kyčelní a křížovou. Blokáda SI může být funkční, při které je kloubní vůle 

přítomna v jednom směru, ve směru opačném chybí a SI blokáda strukturální, kdy 

kloubní vůle chybí oběma směry. Příčinou bývají artrózy a záněty (Tichý, 2009). 

„Svaly pánevního dna jsou od křížokyčelního kloubu vzdáleny, přesto jejich vliv na 

funkci SI kloubů považujeme za nesporný. Předpokládáme destabilizaci kloubů 

pákovým mechanismem, při kterém svaly pánevního dna přitahují dolní část pánevní 

kosti mediálním a lehce dorsálním směrem ve smyslu tahu m. coccygeus“ (Kijáková, 

Tichý, 1998). 

Křížokyčelní kloub vyšetřujeme pružením ve dvou směrech – kraniokaudálním  

a ventrodorsálním v poloze vleže na boku, dále vyšetřujeme spine sign a fenomén 

předbíhání (Tichý, 2006). 

1.4.1.3 Odchylka v postavení symfýzy i sedacích hrbolů 

Objevuje se ve stoji a dochází při ní k jednostrannému hypertonu m. gluteus 

maximus, který způsobuje předsunuté držení se zvýšeným napětím erectoru spinae  

a šíjových svalů. Mizí vsedě (Lewit, 2003). 
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1.4.1.4 S – reflex 

Na vztah pánevních struktur a svalstva v bederní oblasti upozornil Silverstolp 

fenoménem označovaným jako S-reflex. Popsal jev vyvolaný přebrknutím Trp v oblasti 

hrudního erektoru páteře. Dochází při něm k facilitaci až viditelnému stahu bederního 

erektoru působícím dorsální flexi pánve, dále gluteu maximu až k ischiokrurálním 

svalům. U jedinců, kde se objevuje S-reflex, nacházíme bolestivé body laterálně v hýždi 

ve výši horního konce anální rýhy, další bod označil Silverstolp jako úpon 

sakrotuberózního vazu. Lewit vysvětluje tento fenomén dysfunkcí pánevního dna, 

nikoliv jen vazů. I u bolestivých bodů předpokládá spíše svalový původ ve dně 

pánevním než v úponech vazů, konkrétně v m. coccygeus. Zároveň popisuje spoušťový 

bod alespoň na jedné straně bránice. Při uvolnění pánevního dna podle Lewitova 

pozorování mizí spasmy zádových svalů, bránice, často řada blokád včetně  hlavových 

kloubů a dokonce i fibuly (Lewit, 2003). 

Bolestivé body se nacházejí laterálně v hýždi ve výši horního kraje anální rýhy. 

Tlakem je tato rezistence odstraněna, mizí i bolestivé body v erektorech a hýždích 

(Marek et al, 2005). 

„Odstraněním Trp v pánevním dnu se upravuje stabilita páteře a mizí S-reflex“ 

(Marek et. al., 2000). 

Pacienti mohou trpět obtížemi v podstatě v jakékoliv etáži páteře, zdůrazňuje se  

i výskyt viscerálních obtíží a dysfonie u zpěváků. Po uvolnění trigger pointu v 

pánevním dnu se objevuje okamžitě zlepšení fonace projevující se jak na hlase, tak na 

motorice úst (Lewit, 2003). 

1.4.1.5 Ligamentová bolest 

Týká se především ligg. iliosacrale, iliolumbale, sacrotuberale často související  

s bolestivou kostrčí nebo lézí SI skloubení. Na bolestivé straně zjišťujeme zvýšený 

odpor proti addukci stehna při různém stupni flexe v kyčelním kloubu (Lewit, 2003). 

1.4.1.6 Poruchy kostrče 

 Kostrčový syndrom – jehož příčinou je anatomické zkrácení svalů, které se ke 
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kostrči upínají (m. coccydeus, pars puborectalis m. levator ani a dolní, kostrčová část m. 

gluteus maximus). Na tomto zkrácení se zcela jistě podílí zvýšené napětí svalových 

vláken a při déle trvajícím hypertonu se dá předpokládat také zkrácení vazivových 

struktur těchto svalů (Tichý, 2006). 

 Bolestivá kostrč bývá častou příčinou bolestí v kříži. Hlavním příznakem je 

palpační bolestivost na ventrální straně ohnutého konce kostrče spojená se zvýšeným 

napětím gluteálních svalů a hyperalgickou kožní zónou na kosti křížové. Nalézáme 

jednostranný nebo oboustranný spasmus svalů PD, mohou být přítomny pozitivní  

S-reflex, Lasegueův manévr i Patrikův příznak, spasmus m. iliaku, m. piriformis, TrP  

v m. levator ani (Lewit, 2003). 

 Iritovaná kostrč může ovlivnit kinetiku i jiných kritických úseků pohybového 

systému, především pak SI skloubení. Důležitou úlohu zde sehrává vějířovitý vaz - lig. 

sacrotuberale, který svým napětím přispívá ke stabilitě SI kloubu. Část vláken vazu je 

promísena s úponem m. biceps femoris, do další části vláken se z protilehlé strany 

dostávají šlachy kaudálních etáží m. multifidus. 

 Bolestivá kostrč způsobená spasmem pánevního dna a vyvolávající 

dysfunkci SI kloubu prostřednictvím lig. sacrotuberale ovlivňuje vyšší etáže páteře  

a způsobuje vzdálené symptomatologie v jiných úsecích páteře. Vacek a kol. svým 

vyšetřením prokázali, že bolestivá iritace kostrče může změnit pořadí nástupu aktivity 

jednotlivých svalů při provádění jednoho ze základních pohybových stereotypů – 

extenze kyčelního kloubu. Patologické provedení extenze v kyčli ukazuje na vyřazení 

m. gluteus maximus z pohybového vzorce, aktivitu paravertebrálních svalů a přesun 

začátku pohybu z kyčelního kloubu do lumbosakrální oblasti. Tím dochází k přetížení 

struktur pohybového úseku s následnou nestabilitou segmentu a ke vzniku chronických 

bolestí (Vacek et al., 2000).  

1.4.2 Svaly pánevního dna v hypotonu  

1.4.2.1 Oslabení svalů PD v souvislosti s dysfunkcí HSS  

 Pánevní dno se v rámci HSSP podílí na svalové stabilizaci bederní páteře. Její 
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zapojení je zcela nezbytné při ochraně páteře a nikdy se jí neúčastní jen jeden sval, ale v 

důsledku svalového propojení celý svalový řetězec. 

 Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) představuje svalovou souhru, která 

zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech pohybů. Svaly HSSP jsou 

aktivovány i při jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod. Doprovází každý 

cílený pohyb horních resp. dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je 

automatické (Kolář, Lewit, 2005). 

 V rámci HSSP je zásadní souhra mezi hlubokými svaly a svaly povrchovými – 

konkrétně jde o kokontrakci mezi monosegmentálními svaly, především m. multifidus  

a s tímto svalem zřetězenou bránici (Kolář, Lewit, 2005). 

 Poruchu v zapojení můžeme vyšetřit kolekcí testů. Používané testy nehodnotící 

sílu svalů, tak jako u svalového testu, nýbrž hodnotí kvalitativní způsob jejich zapojení. 

Hodnocení schopnosti kontroly sagitální stabilizace páteře má značnou výpovědní 

hodnotu a vytváří prostor pro cílenou terapii (Kolář, Lewit, 2005). 

1.4.2.2 Diastáza břišních svalů 

 Z literatury vyplývá, že výskyt diastázy je poměrně častý a to v různém období 

života. Není výjimkou u malých dětí, u mužů v jakémkoliv věku nebo u žen v důsledku 

poporodním. Její přítomnost porušuje stabilizační systém těla a to souhru 

ventrodorzálního svalstva (dalo by se též říci anterolaterálního a dorzolaterálního 

svalstva), změněná je i funkce bránice a pánevního dna. Naruší se dechový stereotyp, 

zvýší se riziko poškození páteře nedostatečnou přední stabilizací. 

 Po porodu někdy dochází k rozestupu břišních svalů v linea alba. Cílem 

rehabilitace je správná aktivace HSS a šikmých břišních řetězců. Nejpodstatněji se jeví 

aktivace m. transversus abdominis, který má přímý vliv na stabilizaci lokalizace orgánu 

a zabránění jejich vstupu do prostoru mezi přímými břišními svaly (Kolář, 2009).  

1.4.2.3 Symfyzeolýza  

 Rozestup spony stydké je způsoben gestačním uvolněním spojů a vazů v oblasti 

pánve, uvolněním  sakroiliakálních kloubů, oslabením vazů a svalů PD (Kolář, 2009).  
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1.4.2.4 Inkontinence moči  

 je definována jako jakýkoliv nechtěný únik moči (Zachoval et al, 2006). Stav 

nedobrovolného úniku moči, který je objektivně prokazatelný a který působí sociální 

nebo hygienické problémy (Holáňová, Muroňová, Krhut, 2007 ) 

 Dle ICS (International Continence Society) je definována jako mimovolný  

a nechtěný únik moči, který je objektivně prokazatelný a může být zapříčiněn 

nejrůznějšími poruchami funkčních či strukturálních složek urogenitálního systému. 

Jednou z možností terapie stresově inkontinentních žen je cílené ovlivnění svaloviny 

pánevního dna a následné ovlivnění urodynamických parametrů (Anderlová, 2003). 

 Fyzioterapie je účinnou v léčbě močové inkontinence, podle doporučení ICS 

(International Continence Society) by měla být léčbou první volby. Výhodou je absence 

nežádoucích účinků. Vyžaduje však dobrou spolupráci, trpělivost a aktivitu pacientky 

(Holáňová, Krhut, Muroňová, 2007). 

 Rozdělujeme ji na : a) stresovou inkontinenci 

     b) urgentní inkontinenci 

     c) rexlexní inkontinenci 

     d) paradoxní inkontinenci 

 Všechny druhy inkontinencí se dále dělí, ale nejčastější a pro nás nejpodstatnější 

je inkontinence stresová, která hraje významné místo u oslabeného PD. Dále se dělí na 

tři stupně, podle množství uniklé moči v ml. 

 Jakou inkontinencí nebo jakým stupněm inkontinence žena trpí, zjistí po 

fyzikálním a laboratorním vyšetření a po provedení klinických testů. 

 Existuje více způsobů léčby inkontinence, ale naše konzervativní 

fyzioterapeutická léčba se nejvíce uplatňuje u I. a II. stupně stresové inkontinence. 

Cvičení pánevního dna jsou efektivnější než elektrické stimulace, vaginální kužely a 

než zůstat bez léčby. To platí nejvíce u žen s pravou stresovou inkontinencí. Jako taková 

se výkonnostně zdají být účinná a hlavně bezpečná a měla by být nabízena jako první 

volbou léčby pravé stresové inkontinence (Bø, Talseth, Holme, 1999). 

Palpační zhodnocení stavu pánevního dna by mělo být jedním ze základních vyšetření 

prováděných všemi odborníky, kteří se podílejí na léčbě močové inkontinence, fekální 
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inkontinence, prolapsu pánevních orgánů, sexuálních dysfunkcí, pelvic pain sy (dále jen 

PPGP). Je nejenom základní podmínkou stanovení správné diagnózy a optimálního 

léčebného postupu, ale umožňuje rovněž hodnocení výsledků terapie. Cílem práce je 

podat přehled vyšetřovacích metod funkčního stavu pánevního dna s důrazem na 

jednoduché palpační vaginální vyšetření podle tzv. PERFECT schématu (Holáňová, 

Krhut, Muroňová, 2007). 

1.4.2.5 Sestup orgánů malé pánve  

 Projev sestupu pánevních orgánů je stanoven pomocí symptomů a klinického 

vyšetření, kterému mohou napomoci zobrazovací techniky. Klinický popis sestupu 

orgánů malé pánve se provádí při fyzikálním vyšetření zevních pohlavních orgánů a 

vaginy. V dnešní době je klasifikován způsobem dle ICS POP-Q, kde se pro sestup 

používá termín „stage“ (stupeň). Řešení problému je chirurgické (Martan, 2011). 

1.4.2.6 Inkontinence stolice 

 Motorická inkontinence – vzniká při mechanickém poškození složitého 

nervosvalového aparátu PD:  

 poranění svěračů (operace, píštěl, ruptura hráze) 

 ochabnutí svěračů (stařecká involuce, záněty, prolaps) 

 incuficience PD 

 Senzorická inkontinence – vzniká při poruše vnímání přítomnosti stolice a 

plynů v rektu a análním kanále. S tímto typem se setkáváme např. u paraplegiků, 

neurologicky nemocných, u pacientů po traumatu atd.: 

 blokáda análního kanálu (prolaps hemoroidů, tumor) 

 chybění anodermu (Whiteheadova operace) 

 lokální dráždění (proktitidy, hemeroidy) 

 neurogenní (diabetická neuropatie, míšní léze, hernie disků, neuropatie jiné 

etiologie) 
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 V praxi se jedná nejčastěji o smíšenou inkontinenci stolice následkem neřešené 

dysfunkce pánevního dna (Jurášková, Sestra 2010). 

1.4.3 Vliv psychiky na funkci pánevního dna  

 Zdraví somatické i psychické spolu úzce souvisí. Na pohybovém projevu se 

výrazně podílí psychosociálníní činitelé. Mezi nejčastější problémy patří stres, úzkost, 

strach, deprese, rodinné a partnerské neshody. Psychika se promítá do postury a 

ovlivňuje hluboký stabilizační systém trupu, může jej stimulovat i tlumit. Psychické 

problémy se stále častěji stávají příčinou vzniku funkčních poruch, což dokazuje vznik 

psychosomatických onemocnění. Psychika hraje důležitou roli nejen při vzniku, ale i při 

léčbě funkčních poruch pohybového systému. Má tedy velmi významnou regulační 

funkci na pohybový systém (Lewit, 2003, Marek et al, 2005).  

 Bolesti v oblasti pánve bez organického nálezu, tzv. pelvipatie, patří k častým 

gynekologickým onemocněním. Jejich vznik nebývá zřejmý, ale nejspíše vzniká 

bolestivým vnímáním původně nebolestivých podnětů nebo snížením prahu bolesti. 

Objevuje se především v době psychické zátěže ženy, uplatňuje se zde sumace s jinými 

obtížemi i stěhování bolestí po různých částech těla (Marek et al, 2005).  

1.5 Vyšetření pánevního dna  

 Pacientka musí být při zahájení terapie celkově kineziologicky vyšetřena, 

protože při dysfunkci svalů pánevního dna dochází často k funkčnímu řetězení poruchy. 

Nezřídka nacházíme narušený stereotyp dýchání, poruchu statiky a dynamiky pánve, 

blokády žeber, spoušťové body na bránici, zvýšené napětí m. psoas a adduktorů kyčle  

a extenzorů bederní páteře s dysfunkční břišní stěnou. Afekce v oblasti kostrče nejsou 

výjimkou (Holaňová, Krhut, Muroňová, 2007).  



31 

 

1.5.1 Vyšetření pánevního dna povrchní palpací  

Pánevní dno palpačně můžeme vyšetřovat vleže na břiše (s uvolněnými hýžděmi 

a dolními končetinami), kdy ukazovákem zajíždíme mezi hýždě směrem dolů až ke 

kostrči, potom, co nahmatáme její hrot, směřujeme prstem mediálně od hrotu. Toto 

vyšetření provádíme přes spodní prádlo (Kolář, 2009). 

1.5.2 Vyšetření pánevního dna per vaginam  

Samotné vyšetření svalů PD se rozděluje na aspekci, palpaci, a vyšetření 

motorické funkce svalů. Vyšetření aspekcí provádíme v gynekologické poloze; 

pacientku požádáme o zvýšení nitrobřišního tlaku, zatlačením dolů do pánve a kontrakcí 

svalů PD. Zjistíme-li minimální nebo žádnou aktivitu nebo po zahájení pohybu 

perineální chvění jako známku určité svalové inkoordinace, můžeme předpokládat 

dysfunkci a zpravidla i palpační citlivost, proto je nutné palpovat jemně. Vyšetření 

motorické funkce svalů PD můžeme provádět vaginálním i rektálním přístupem. 

K hodnocení se využívá tzv. PERFEKT schéma, které sleduje tyto parametry: 

provedení a sílu kontrakce (Performance), vytrvalost, výdrž kontrakce (Endurance), 

opakování (Repetetions), rychlé kontrakce (Fast contractions), elevaci (Elevation), 

kokontrakce (Co-contration) a časování svalů PD (Timing). Po ukončení motorického 

vyšetření zkontrolujeme schopnost správné relaxace svalů PD po odeznění jejich 

kontrakce (Kolář, 2009).  

1.5.3 Vyšetření pánevního dna per rectum 

 Palpaci per rectum provádíme v genupektorální pozici (klek s oporou  

o předloktí) nebo vleže na břiše. Procházíme nejprve zevním svěračem konečníku a dále 

puborektální kličkou levátoru, nakonec dosáhneme přední plochy kostrče. Po jejích 

stranách se nachází m. cocygeus (Marek et al., 2000). 



32 

 

1.5.4 Další vyšetření pánevního dna 

Fyzikální vyšetření PD lze doplnit a objektivizovat vyšetřením perineometrem. 

Moderní přístroje umožňují současné provádění biofeedbacku pomocí vaginální nebo 

rektální sondy v kombinaci s elektrostimulací. Další objektivizaci zajišťuje vyšetření 

PD ultrazvukem nebo experimentálně pomocí dynamické magnetické rezonance  

(Kolář, 2009).  

1.6 Vertebrogenní  algický syndrom  

 Pojem „vertebrogenní algický syndrom“ (VAS), který se běžně užívá, však není 

zcela výstižný, protože je páteř celek a díky tomu nedochází jen k postižení obratlů, ale 

pravidelně i ke změnám na okolních anatomických strukturách. Bolest páteře, 

diskopatie, kořenový syndrom, patří k běžným pojmům doprovázejících VAS. 

(Medicína pro praxi, 2008) 

 Vertebrogenní algický syndrom (VAS) bederní páteře je bolestivé onemocnění 

páteře provázející poruchy jejích kloubů, vazů, meziobratlových plotének, okolních 

svalů apod. Projevuje se bolestmi v příslušném úseku páteře, často je patrná iradiace 

bolestí dolních končetin (lumbalgie, ischialgie). Bývá porucha hybnosti páteře, je patrný 

spasmus paravertebrálních svalů. Při neurologickém vyšetření je třeba pátrat po event. 

útlaku míšních kořenů (kořenový syndrom) při prolapsu meziobratlové ploténky. 

 Terapie analgetiky, infiltrací lokálních anestetik, klidem, fyzioterapie. (Medicina 

pro praxi, 2008). 

1.7 Nástin terapie pro dysfunkční pánevní dno 

Posilování SPD – efekt na:  

 vyzvednutí orgánů malé pánve do vyšších poloh 

 svalová hypertrofie 

 zvýšení tuhosti vazivové tkáně 
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Ale je také důležité: 

 celodenní tonická aktivita SPD 

 adekvátní timming SPD v řetězci ostatních 

 adekvátní míra automatické aktivace SPD – dle nastaveného tréninkového 

programu (PFMT - pelvic floor muscle training )  

 

Typy tréninku SPD: 1) Knack 

2) Posilování analyticky 

3) Trénink s kokontrakcí 

4) Funkční trénink s volní kontrakcí 

5) Stabilizační trénink s automat. kontrakcí 

 

Kegelovo posilování SPD 

Fáze:  1) Uvědomění si SPD 

2) Kontaktu s SPD  

3) Koncentrakce SPD 

4) Max. kontrakce SPD 

  

1) pomalé tonické kontrakce s výdrží až 7s až 10x / 3x den 

2) rychlé kontrakce (rychlá vlákna) 80-300x / den 

3) „KNACK“ – uzavření urethry rychlou kontrakcí ještě před a 

v průběhu náhlého zvýšení IAP 

Střídat polohy i pohyby, dávat pozor na provedení správné kontrakce, po kontrakci 

musí přijít uvolnění, cvičit doma i ve skupině (Návod pocházející z kurzu „Fyzioterapie 

u dysfunkce a terapie pánevního dna a inkontinence“, 2012). 
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2 Empirická část 

2.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

 

 Cíle: 

 

 Prvním cílem je porovnání jednotlivých částí vyšetření pánevního dna dle 

 PERFECT schématu u pacientek s VAS 

 Druhým cílem je ověřit, zda dysfunkce pánevního dna u žen souvisí se 

zafixovanou nutací pánve 

 

 Výzkumné otázky: 

 

 Existuje souvislost mezi poruchami bederní páteře a HSS a dysfunkcí  

pánevního dna? 

 Souvisí zafixovaná nutace s dysfunkcí pánevního dna? 
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2.2 Metodika  

 Výzkumná část mé bakalářské práce se týká porovnání vyšetření PD dle metody 

PERFECT schématu u žen, kterým byl diagnostikován VAS a projevovaly se  

u nichporuchy pánve nebo pánevního dna.  

 Všem pacientkám byla odebrána podrobná anamnéza, která se kromě běžných 

údajů soustředila na šest důležitých kritérií, které rozhodovaly o zařazení do této 

skupiny. 

 Jejich BMI index se musel pohybovat do 30 a jejich diagnóza obsahovala VAS. 

U žádné z nich neprobíhalo akutní nebo jiné vážné onemocnění. Každá z žen měla za 

sebou alespoň jeden porod a jejich subjektivní anamnestické údaje vykazovaly nějakým 

způsobem poruchy PD, např. bolest při sezení nebo sexuálním styku, poruchy močení 

apod.. V dosavadní terapii se dosud nesetkaly s vyšetřením a léčbou PD.  

 Pak byl proveden komplexní kineziologický rozbor s bližším zaměřením na 

oblast pánve a HSS, funkční testy na pánev nebo na příznaky poporodních bolestí pánve 

(dále jen PPGP) a vyšetření SPD per vaginam dle PERFECT škály. 

 Doplňujícími údaji, které jsem zahrnula do vyšetření a které jsem mohla také 

porovnat, byly dotazníky pro močovou inkontinenci. Podle nich můžeme funkci SPD 

také zmapovat. 

 Hodnotila jsem a shrnula do tabulek a grafů maximální sílu SPD, jejich výdrž  

v kontrakci, počet opakování pomalých maximálních kontrakcí SPD, počet opakování 

rychlých kontrakcí SPD a timming SPD. Všechna tato vyšetření probíhala u všech 

pacientek v polohách vleže, vsedě a ve stoji, aby bylo možno funkci SPD dobře 

zhodnotit. 

 V grafech vyplývajících z dotazníků jsem porovnávala věk žen a procentuální 

kvalitu jejich života při inkontinenci a počty odpovědí na různé otázky týkajících se 

inkontinence. 

 Ženy byly vyšetřeny na mém pracovišti, ambulantním rehabilitačním zařízení 

ČZ a.s. Praha - pobočka Strakonice, v rámci probíhající rehabilitace. Dostavily se na ní 

doporučením od svého obvodního lékaře a rozepsáním léčby od rehabilitačního lékaře. 

 Všechny pacientky byly dostatečně informovány a s vyšetřením SPD a s dalším 

postupem léčby souhlasily. 
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2.2.1. Skupina vyšetřovaných osob  

 Tento základní soubor vyšetřovaných osob zahrnuje deset žen a vznikl na mém 

současném pracovišti. Je složen z pacientek, které se ke mně dostavily s bolestmi zad 

nebo pánve, pocházející z různých důvodů, ale u všech žen byla potvrzena diagnóza 

VAS.  

 ženy jsou ve věku 21 – 64 let 

 všechny mají potvrzenu diagnózu VAS 

 všechny mají za sebou těhotenství (jedno, dvě nebo tři)  

 porody proběhly bez problémů přirozenou cestou 

 u pěti z nich byla při mém vyšetření dignostikována zafixovaná nutace 

pánve  

 žádná z nich neměla jiné vážné nebo akutní onemocnění  

 nikdy ještě nepodstoupily vyšetření PD, kostrče nebo pánve  

 necvičily konkrétní cviky na PD 

 trpěly obezitou nejvýše I. stupně (dle BMI indexu)  

 jejich subjektivní anamnestické údaje vykazovaly známky dysfunkce PD 

2.2.2 Použité metody 

                                                                                                                                                                                                                      

2.2.2.1 Funkční testy na pánevní komplex 

 

 Vstávání z lehu (přes všechny čtyři) 

 

 Otáčení se na lehátku  

 

 ASLRT – aktivní elevace DK vleže (test je vhodným nástrojem pro kvantifikaci 

a kvalifikaci postižení u onemocnění souvisejících s mobilitou pánevních 

kloubů) 
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zdroj: www.tidsskrifted.no 

 

Pacient leží na zádech s nataženýma nohama přibližně 20 cm od sebe. 

Zvedne nohu přibližně 20 cm od země bez ohýbání kolena. Zkouška se opakuje i 

s druhou nohou. Pacient popíše, jak těžké nebo obtížné je zvednout nohu (jednu i 

druhou), na stupnici od 0 do 5 (vůbec těžké = 0; trochu obtížné = 1, střední = 2 

těžké, velmi těžké = 3; téměř nemožné, aby zrušila = 4; nemožné zvednout = 5).   

 

 Stoj (častá změna polohy, rozšířená báze, anteverze pánve, atd.)  

 

 Trendelenburgova zkouška - vyšetření pelvifemorálních svalů a 

sacroiliacálního kloubu (SI kloubu) pohledem zezadu: 

     

    zdroj:  www.wikiskripta.eu 
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  Je to hodnocení svalové síly m. gluteus medius a minimus. Vyšetřovaný 

stojí na jedné končetině, druhá je pokrčena v koleni a v kyčli. Za pozitivní 

zkoušku se považuje pokles pánve na straně pokrčené končetiny. Za známku 

oslabení abduktorů kyčelního kloubu lze považovat už i laterální posun pánve. 

 

 Předklon - Fenomén předbíhání - vyšetřujeme u asymetrického  

 postavení zadních spin při stejné výši hřebenů kostí kyčelních 

 

 Níže uložená spina se při předklonu dostává výše, předbíhá druhou 

stranu. Zadní spiny (SIPS – spina iliaca posterior superior) palpujeme v sedě 

nebo ve stoji a provedeném plynulém předklonu dojde k předběhnutí. Jde  

o reflexní fenomén, který je způsoben zvýšeným svalovým tahem při 

sakroiliakálním posunu nebo blokádě. U posunu se v předklonu během asi 20 

vteřin postavení spin vyrovnává. 

 

   

  www.reha-arnika.cz/publikace/prednasky 

 Chůze (antalgická, zvýšený pohyb pánve do stran, atd.) 

 Výstupy/sestupy – chůze do/ze schodů 

(Návod pocházející z kurzu „Fyzioterapie u dysfunkce a terapie pánevního dna  

a inkontinence“, 2012, Klatovy) 

http://www.reha-arnika.cz/publikace/prednasky
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2.2.2.2 Specifické testy pro PPGP 

 

 P4 test – bolest provokující zadní část pávne 

 

Pacient leží na zádech s jednou nohou nataženou a druhou ohnutou  

v kyčli 90 ° a v koleni do maxima. Stojíme na vyšetřované straně pacienta  

a mírně vyvíjíme tlak na koleno a stehenní kost podélně, zatímco naproti 

druhou rukou fixujeme přední spinu (SIAS- spina iliaca anterior superior). Test 

je pozitivní, pokud vyvolal známou bolest lokalizovanou nad iliosakrální 

oblast. 

    

zdroj: www.tidsskrifted.no 
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 Patrick Faber test  

 Pacient leží na zádech, testovanou nohu má ohnutou tak, aby byla její 

pata opřena o opačné koleno. Test je pozitivní, pokud se bolest lokalizuje do 

sakroiliakálního kloubu. 

 

 

Zdroj: www.elblogdepacogilo.blogspot.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblogdepacogilo.blogspot.cz/2009_01_01_archive.html
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 Palpace dlouhého dorsálního SI ligamenta 

 Pacient leží na břiše. Nahmatáme bilaterálně dlouhá zadní sakroiliakální  

ligamenta přímo pod kaudální částí spina iliaca posterior superior. Test je 

pozitivní, pokud to vyvolá bolest. 

 

Posterior sacroiliac ligaments 3D anatomy images. 

   zdroj: www.primalpictures.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primalpictures.com/
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Gaenslen test – provokační test může pomoci rozlišit zapojení bederní páteře a 

  SI kloubů ve společné dysfunkci 

 

  

   zdroj: www.physio-pedia.com 

 

 V poloze na zádech blízko okraje lehátka skrčíme vzdálenější končetinu do 

maximální flexe a druhou protáhneme z lůžka do extenze. Tento manévr protáhne oba 

sakroiliakální klouby současně. Za patologické situace nemocný uvádí bolest v SI 

kloubu nejprve téže strany a při dalším pohybu do extenze se bolest přenáší i na druhou 

stranu. 

  

Diagnóza PPGP, když je většina testů pozitivních! Testy provádíme nejdříve na 

nesymptomatické straně. (Návod pocházející z kurzu „Fyzioterapie u dysfunkce  

a terapie pánevního dna a inkontinence“, 2012, Klatovy) 

 

 

 

 

http://zdroj:%20www.physio-pedia.com
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2.2.2.3 Anamnestická data a kineziologické rozbory (Přílohy č. 5 a č. 6)   

Při odebírání anamnestických údajů byl kladen důraz především na pánevní 

bolesti, gynekologickou anamnézu, průběh porodů a močovou inkontinenci.  

Záznam anamnestických údajů byl zanesen do záznamových formulářů a podle něj 

byly provedeny kineziologické rozbory a funkční testy na pánevní komplex. Dle 

potřeby byly také využity vybrané testy z HSS. Zaznamenány byly také informace  

o pracovní a sportovní aktivitě žen.  

     Z anamnéz  a kineziologických rozborů vyplývá:  

Žena č. 1 – 21 let, VAS, 1 porod (spontální bez komplikací), pozitivní některé speciální 

testy na pánevní komplex – dg. PPGP  

Žena č. 2 – 24 let, VAS, 1 porod (spontální bez komplikací), bolestivá menstruace, 

opakované záněty moč. měchýře, pozitivní fenomén předbíhání, 

ligamentová bolest, zafixovaná nutace pánve 

Žena č. 3 – 36 let, VAS, 3 porody (spontální bez komplikací), pozitivní ASRL test,  

Trendelenburgova zkouška, fenomén předbíhání, zafixovaná nutace 

pánve 

Žena č. 4 – 38 let, VAS, 2 porody (spontální bez komplikací), nebyla dobrá relaxace 

SPD, pozitivní Patrik farber test 

Žena č. 5 – 40 let, VAS, 2 porody (spontální bez komplikací) 

Žena č. 6 – 43 let, VAS, 3 porody (spontální 1 porod s lehkými komplikacemi), 

pozitivní fenomén předbíhání, zafixovaná nutace pánve 

Žena č. 7 – 50 let, VAS, 2 porody (spontální bez komplikací), pozitivní fenomén 

předbíhání, zafixovaná nutace pánve 

Žena č. 8 – 52 let, VAS, 3 porody (spontální, 1 komplikovaný), časté opakované záněty 

močového měchýře, pozitivní všechny testy na pánevní komplex, 

výrazně oslabená funkce HSS 

Žena č. 9 – 62 let, VAS, 2 porody (spontální bez komplikací), pozitivní fenomén 

předbíhání, Patric farber test i Gaenslen test, zafixovaná nutace pánve 

Žena č. 10 – 64 let, VAS 2 porody (spontální bez komplikací), oslabené svalstvo HSS, 

pozitivní Trendelenburgova zkouška a některé další testy z funkčního 

testování pánevního komplexu  
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 2.2.1.4 Způsob vyšetření svalů pánevního dna 

 (podle PhDr. Petry Vondrašové Phd.) 

 

 Způsob vyšetření : 

1. Aspekce perinea- v klidu / při kotrakci SPD ( kůže, vulva , jizvy ) 

2. Palpační vyšetření : vaginálně 

     přes perineum 

     rektálně 

Polohy :  vleže ( na zádech DKK pokrčené) 

   vsedě ( opora o sedací hrboly ) 

   vestoje 

Hodnocení :  klidové napětí / relaxace 

   prostorové uspořádání – CIFERNÍK – (tvarové uspořádání hráze- 

      hodnocení prováděné pohledem v leže 

      na zádech s ABD a FL DKK) 

   funkční test (vybrané  funkční testy) 

   PERFECT škála neboli SVORT (Síla, Výdrž, Opakování, Rychlé  

       Kontrakce, Timming-časování) 

 Pozor na ko-kontrakce svalů okolo DKK- zaznamenává se 

 Kontraindikace: menstruace, těhotenství, zánět, atd. 

 Používáme hygienické rukavice 
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2.2.1.5 Vyšetření pánevního dna per vaginam dle PERFECT schéma 

Během jednotlivých vyšetření byl kladen důraz na jednotnou formu používaných 

metod. Byla dodržována časová posloupnost jednotlivých testů, výchozí pozice klientek 

při měření a eliminace aktivity jiných svalových skupin. 

 

PERFECT škála 

 P – Performance   (síla) Hodnocení dle Oxford scale 0 – 5 stupňů 

 E – Endurance   (vytrvalost) Maximální kontrakce a měříme čas  

    v sekundách do zeslabení kontrakce 

    (používáme alespoň 75% svalové síly P ) 

 R – Repetetions   (opakování) Opakované maximální kontrakce PD 

     v délce 3s, pauza 3s (počet kontrakcí) 

 F – Fast Contraction (rychlé kontrakce) Rychlé opakované maximální 

     kontrakce PD v délce max.1s, pauza 1s 

 E – Evelation (zvednutí perinea) Hodnotíme zvednutí perinea při 

     maximální kontrakci SPD 

 C – Co-contration  (přítomnost kokontrakce TrA) Hodnotíme palpačně 

     zapojení m.transverus abdominis  

 T – Timming-reflexní aktivace svalů PD při smíchu, kašli, atd. smích,  

     kašel, kýchnutí, vstávání z lehu,stoj ze sedu 

2.2.1.6 Dotazníky 

 

K funkčního vyšetření jsem přidala ověření kvality života žen dotazníkem I-QoL 

(příloha č.3), z nějž je možný výpočet kvality života v procentech a dotazník  

„ Problémy s  močením. Netýkají se i Vás?“ (příloha č.4), který hodnotí součty 

odpovědí ve znění: nikdy, někdy, často. 

 

Inkontinence – dotazník quality of live questionnaire (I-QoL) 

 Dotazník byl vytvořen Wagnerem a spol. v roce 1996 a skládá se z 22 otázek. Je 
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určen pro hodnocení kvality života pacientů s  inkontinencí moči ve smyslu nutnosti 

omezování se v obvyklých činnostech a s důrazem na psychosociální a sociální dopad. 

Tento dotazník vykazuje dobrou spolehlivost a validitu, ačkoli byl původně vypracován 

pro obě pohlaví, využívá se především při hodnocení inkontinence ženské. Je používán 

jako základní nástroj při hodnocení klinických studií zabývajících se léčbou stresové 

inkontinence (Zachoval, Krhut, Zámečník, Hanuš, Čelko, 2006). 

  

Dotazník „Problémy s močením. Netýkají se i Vás?“ 

 Pochází z kurzu "Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence", který 

jsem absolvovala v roce 2012 u PhDr. Petry Vondrašové, Phd v Klatovech. 

 Skládá se ze sedmi otázek. U čtyřech otázek jsou možnosti odpovědí A (nikdy), 

B (někdy), C (často) a zbývajících tří otázek jsou možnosti odpovědí omezeny jen na A, 

B. Pak je, podle počtu odpovědí za A, za B nebo za C, doporučena konzultace  

s lékařem. 

2.2.3 Metody zpracování výsledků vyšetření  

2.2.3.1 Analýza dat  

 Všechny ženy, které se mnou spolupracovaly na této analýze mi pravdivě 

vyplnily oba dotazníky a mohly si z prvního dotazníku (příloha č. 3) podle příslušného 

vzorečku vypočítat kvalitu svého života při inkontinenci. Výpočet vyšel v procentech  

a většině žen vyšla kvalita života snížena. 

 Z druhého dotazníku (příloha č. 4) zase počet odpovědí za A, za B nebo za C 

ukazoval, zda-li by měly navštívit lékaře a svěřit se ze svým problémem nebo ne. 

Většině žen vyšlo, že by se měli se svým problémem lékaři svěřit. 

 Výsledky a jejich porovnání z obou dotazníků jsou shrnuta do tabulek a grafů. 

Další vyšetření se už týkala pánevního dna. Jednotlivá vyšetření jsem zapisovala do 

připravených pracovních záznamů (příloha č. 5) a posléze jsem je přenesla do 

připravených tabulek a pro porovnání vytvořila grafy. Z každého grafu je srovnání 

zřejmé a patrné a dá se dobře zhodnotit. 
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2.2.3.2 Tabulky a grafy 

 

Tabulka č. 2.: Přehled věku vyšetřovaných žen a kvality jejich života při inkontinenci  

   dle dotazníku I-QoL (příloha č. 3). 

 

       věk (roky)    kvalita života % 

     žena č.1 21 95,45 

     žena č.2 24 68,18 

     žena č.3 36 65,9 

     žena č.4 38 93,18 

     žena č.5 40 93,18 

     žena č.6 43 70,45 

     žena č.7 50 78,41 

     žena č.8 52 48,86 

     žena č.9 62 60,22 

     žena č.10 64 61,36 
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Graf č. 1.: Přehled věku vyšetřovaných žen a kvality jejich života při inkontinenci  

   dle dotazníku I-QoL.  

 

 Z grafu vyplývá, že starší ženy mají sníženou kvalitu života při inkontinenci. 

Mohli bychom říci, že s postupem věku se riziko inkontinence zvyšuje, což dokazují 

ženy 8, 9, 10. Z grafu je však patrné, že i mladší ženy mají horší kvalitu života při 

inkontinenci než ženy staršího věku. Kvalita vyšla sice nejlépe jednadvacetileté ženě, 

ale z grafu je také viditelný fakt, že jen na věku nezáleží. 
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Tabulka č. 3:  Srovnání odpovědí všech žen z dotazníku „Máte problémy s močením?  

  Netýkají se i Vás?“ (příloha č. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odpověď A 

   x krát 

Odpověď B 

   x krát 

Odpověď C 

   x krát 

Žena č.1 6 1 0 

Žena č.2 1 4 2 

Žena č.3 1 4 2 

Žena č.4 5 2 0 

Žena č.5 6 0 1 

Žena č.6 2 5 0 

Žena č.7 2 5 0 

Žena č.8 1 5 1 

Žena č.9 3 2 2 

Žena č.10 2 3 2 
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Graf č. 2: Srovnání odpovědí všech žen z dotazníku „Máte problémy s močením?  

  Netýkají se i Vás?“ (příloha č. 4) 

 Z grafu vyplývá, že jen jedna žena, ž.1 nemá zatím žádný problém, ž.4 na tom 

také není špatně, ale ostatní by si měli se svým lékařem promluvit. Z celku 10 žen je na 

tom 5 žen velmi špatně.  
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Tabulka č. 4:  Přehled počtu žen se zafixovanou nutací pánve 

 

  

počet žen 

zafixovaná 

nutace pánve 

 

      5 

svaly PD        

v hypertonu 

      

      5 

svaly PD 

v hypotonu 

    

      4 

 

 

Graf č. 3: Přehled počtu žen se zafixovanou nutací pánve 

  

 Tento graf nám sice ukazuje počet žen se zafixovanou nutací pánve, ale není  

z něj zcela zřejmé, které ženy zafixovanou nutaci mají. Předpokládáme-li, že zafixovaná 

nutace bude spíše problém se svaly v hypertonu, počet žen by odpovídal. 
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Tabulka č. 5:  Srovnání Síly PD všech žen dle PERFECT škály vleže, vsedě a stoji 

 Síla PD vleže Síla PD vsedě Síla PD ve stoji 

ž.1 4,5 4 4 

ž.2 4 3 4 

ž.3 3,5 3 2,5 

ž.4 4,5 4 3 

ž .5 4,5 4 4,5 

ž.6 4 3 3 

ž.7 4,5 4 3,5 

ž.8 3 2 2 

ž.9 3 3 2,5 

ž.10 3 2,5 2,5 
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Graf č. 4: Srovnání Síly PD všech žen dle PERFECT škály u všech poloh. 

Tento graf porovnává svalovou sílu žen ve třech polohách. Můžeme pozorovat, že 

svalová síla je u nejstarších žen nejnižší. Co se týče síly PD celkově, zas nám ženy 

středního věku dokazují, že i nejmladší na tom mohou být hůře. Ž. 2 má menší sílu PD 

než ženy 4, 5 a 7. Ž. 5 je na tom dokonce lépe, než nejmladší jednadvacetiletá ž.1,  

V součtu sil je na tom ž. 5 nejlépe, i přes to, že jí je 40 let.  Z grafu je patrné, že síla 

ve stoji nemusí být vždy nižší než síla vsedě. To dokazují ž. 2 a ž. 5 a ž. 1 a také ž. 6, 

 ž. 8. ž 10, které mají sílu PD vsedě i ve stoji srovnatelnou. Stejně tak ž.2, 5, 9 nás 

utvrzují v tom, že síla PD může být vleže stejná jako ve stoji. Většinou bývá síla PD 

vleže největší a se změnou polohy do sedu či lehu se snižuje. 
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Tabulka č. 6: Srovnání Výdrže v kontrakci svalů PD všech žen dle PERFECT  

  škály vleže vsedě a ve stoji. 

 

 

 

 Výdrž  

v kontr.vleže 

Výdrž  

v kontr.vsedě 

Výdrž  

v kontr.ve stoji 

Žena č.1 10 9 8 

Žena č.2 8 4 3 

Žena č.3 7 3 2 

Žena č.4 10 9 8 

Žena č.5 10 9 9 

Žena č.6 5 5 4 

Žena č.7 9 7 8 

Žena č.8 4 3 3 

Žena č.9 5 4 3 

Žena č.10 5 3 3 
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Graf č. 5: Srovnání Výdrže v kontrakci svalů PD všech žen dle PERFECT škály  

   vleže, vsedě a ve stoji.  

 Graf nám ukazuje znatelné rozdíly ve výdrži v kontrakci PD jak v porovnání 

mezi ženami, tak v porovnání v různých polohách. Rozdíly jsou opravdu velké. Na 

grafu můžeme opět vidět, že ženy středního věku jsou na tom s výdrží lépe, než některé 

mladší ženy. V součtu sil dosáhly ženy středního věku dokonce nejlepší úrovně. Není to 

však pravidlem, neboť třiačtyřicetiletá ž. 6 má výdrž velmi špatnou. Až na dvě výjimky 

je výdrž PD nejvyšší v poloze vleže. U ž. 2 a ž. 3 se projevily veliké rozdíly  

v polohách vleže, vsedě či stoji. U ostatních žen nejsou rozdíly tak velké.  
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Tabulka č. 7: Srovnání schopnosti Opakování pomalé kontrakce u všech žen dle  

   PERFECT schématu vleže, vsedě a ve stoji. 

 

   

 

  

 Opakování pomalé 

kontr. vleže 

Opakováni pomalé 

kontr. vsedě 

Opakování pomalé 

kontr. ve stoji 

ž.1 10 7 8 

ž.2 10 8 7 

ž.3 5 3 2 

ž.4 9 7 8 

ž.5 8 7 8 

ž.6 7 5 4 

ž.7 10 9 8 

ž.8 2 1 1 

ž.9 6 4 3 

ž.10 5 5 4 
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Graf č. 6.: Srovnání schopnosti Opakování pomalé kontrakce u všech žen  

   dle PERFECT schématu vleže, vsedě, ve stoji. 

 Z grafu můžeme vysledovat znatelné rozdíly jak mezi jednotlivými ženami 

v opakování rychlých kontrakcích, tak ve změnách poloh. Žena č. 8 za ostatními ženami 

úplně selhává. Zde jsou již výsledky žen ve středním věku nižší, než u předchozích 

grafů. Co se týče výdrže vleže, kromě ž. 10, která má výdrž vleže a vsedě stejnou,  

a ž.5, jejíž výdrž vleže je stejná jako ve stoji, všechny ženy mají zpravidla výdrž vleže 

nejvyšší. To svědčí o složitosti cviků se změnou z horizontální polohy do poloh 

vertikálních. Ž. 7 je v součtu výdrže na nejlepší úrovni. Dále je z grafu patrné, že  

i u nejmladší ženy se při opakovaných výdržích projevily značné problémy. A dokonce 

ž. 3 a ž. 8 mají horší opakovanou výdrž než ženy, které bychom, po 60 roku života, 

mohli označit jako seniorky.  
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Tabulka č. 8: Srovnání schopnosti opakování Rychlých kontrakcí u všech žen  

   dle PERFECT schématu vleže, vsedě a ve stoji. 

 

 Rychlé opak. 

vleže 

Rychlé opak. 

vsedě 

Rychlé opak. 

ve stoji 

ž.1 10 9 9 

ž.2 4 3 7 

ž.3 6 4 3 

ž.4 9 8 7 

ž.5 9 6 6 

ž.6 10 9 9 

ž.7 5 4 5 

ž.8 4 3 3 

ž.9 8 6 6 

ž.10 8 7 7  
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Graf č. 7.: Srovnání schopnosti opakování Rychlých kontrakcí u všech žen dle  

   PEFRECT schématu vleže, vsedě a ve stoji. 

 Na tomto grafu zase pozorujeme mírné zlepšení, ale ne pro všechny ženy je 

cvičení jednoduché. Některé by měly hodně cvičit. Výsledky opakování rychlých 

kontrakcí jsou nejvíce odlišné u ž. 2, které je jen 24 let. Lze vysledovat, že u žen 1, 5, 6, 

8, 9 a 10 jsou výsledky vsedě stejné jako ve stoji, přičemž výsledky vleže jsou vždy 

lepší. Patrný rozdíl najdeme u ž. 2, u níž byl výsledek ve stoji mnohem lepší, než 

výsledek v počtu opakovaní kontrakcí vleže. 
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Tabulka č. 9: Srovnání nastavení Timmingu všech žen dle PERFECT škály vleže, 

   vsedě a ve stoji 

 

 Timming ANO Timming Ne 

vleže 8 2 

vsedě 6 4 

ve stoji 6 4 

 

Graf č. 8: Srovnání nastavení Timmingu všech žen dle PERFECT škály vleže, 

   vsedě, ve stoji. 

 

 

Z tohoto grafu vyplývá, většina žen je na zátěžové situace připravena, ale dvě ženy 

ji nezvládnou ani vleže. 
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3 Diskuze  

 Dysfunkce pánevního dna u žen je častým problémem. Hrozí riziko vzniku 

inkontinence, které se zvyšuje s věkem. Mezi mladšími ženami jí trpí asi 5%, mezi 

staršími až 50%. Avšak stupeň inkontinence neodpovídá velikosti dyskomfortu, který 

ženy subjektivně hodnotí. Mladé, aktivní udávají vyšší stupeň celkové nepohody i při 

nižším stupni inkontinence (Arvonen et el., 2001). 

Oslabení SPD a s tím spojená inkontinence moči se řadí mezi nejčastější 

zdravotní problémy na světě. Počet lidí trpících močovou inkontinencí je stále větší. 

Takové výsledky by nás měly motivovat k efektivnější terapii (Castro et al., 2008).  

V některých studiích autoři tvrdí, že více než 30% žen se stresovou inkontinencí moče 

nedokáže správně aktivovat svaly pánevního dna, přestože jim byl způsob aktivace 

adekvátně vysvětlován (Bø, 2003, Castro et al., 2008). Ale efekt terapie svalů pánevního 

dna je viditelný pouze tehdy, když je cvičení prováděno správně (Bø et al., 1989).  

Studií na téma močové inkontinence a trénink svalů pánevního dna je sice 

mnoho, některé ale nemají velkou výpovědní hodnotu pro malou početnost nebo velkou 

odlišnost jedinců výzkumného souboru a nedostatečně podrobný popis průběhu terapie  

i celého výzkumu (Castro et al., 2008).  

Mnohé výzkumy se zabývají srovnáváním účinku cíleného cvičení pánevního 

dna, nošením vaginálních závaží a elektrostimulace. Některé z nich prokazují, že cílené 

aktivní cvičení je v léčbě močové inkontinence nejúčinnější (např. Bø et al., 1999). Jiné 

zase ukazují, že výsledky těchto tří metod jsou téměř totožné (Castro et al., 2008).  

Autoři se většinou neliší v tom, že prvních výsledků v terapii svalů pánevního 

dna můžeme dosáhnout nejdříve po šesti týdnech a výrazného zlepšení až po několika 

měsících (např. Castro et al., 2008, Bø et al., 1999, Krhut et al., 2005).   

Tato lehká výzkumná práce neporovnává různé metody léčby močové inkontinence 

ani nehodnotí stav pacientek po několikaměsíční terapii. Podstatou výzkumu bylo 

porovnání jednotlivých částí vyšetření pánevního dna dle PERFECT schématu  

u několika žen s VAS při jejich prvním vyšetření.  

Práce se vyznačuje se především poukázáním na možnost lokálního vyšetření SPD. 

Vybrala jsem soubor deseti žen s bolestmi zad a diagnózou potvrzeným VAS. U všech 
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žen se při vstupním celkovém kineziologickém vyšetření projevily nedostatky HSS  

a u některých z nich také zafixovaná nutace pánve. 

Výsledky částí vyšetření jsem zaznamenala do tabulek a grafů. Byla tak viditelná 

možnost srovnání a zhodnocení pro každou část cvičení zvlášť. Je to velmi důležité. 

Spočívá v tom vlastně princip veškerého vyšetření SPD touto metodou, aby se dala 

indikovat individuální terapie. Protože samostatné ovládání svalů pánevního dna je 

považováno za první krok k úspěšné terapii dysfunkce této oblasti. 

Dle výsledků, které můžeme vyčíst z grafů, umí jen jedna z pacientek ovládat 

dobře své PD. „Existuje souvislost mezi poruchami bederní páteře a HSS a dysfunkcí 

PD?“  Na tuto otázku jsme nedostali jednoznačnou odpověď. Ve velké většině je 

souvislost určitě podstatná, ale z tak malého výzkumného souboru by byla odpověď 

„ano“ neopodstatněná.  

Díky vyšetření však můžeme nalézt a posléze odstranit základní problémy ve 

smyslu neschopnosti volního ovládání SPD, slabé maximální kontrakce, neúplné 

relaxace, pomalého střídání kontrakce a relaxace. Tyto nedostatky jsou u každého jiné. 

Myslím si, že nejdůležitější je právě individuální přístup na začátku léčby. 

Pacientky s dysfunkcí PD nejsou dostatečně vyšetřovány, je jim indikováno 

posilování pánevního dna, aniž by bylo stanoveno, jestli jsou svaly přetížené, oslabené,  

v kontraktuře apod. A nedochází ani k dostatečné edukaci k terapii. 

Žena, která má problémy se schopností rychlé aktivace svalů pánevního dna při 

nečekaném pohybu nebo nitrobřišním tlaku, tak nemůže dostat stejné cvičení jako žena, 

která nemá výdrž v kontrakci. 

Individuálním přístupem vedeme ženy k samostatnému přemýšlení o jejich 

problému a k uvědomování si účelu a způsobu cvičení. V krátkém časovém úseku (do 

šesti týdnů) jsou tak schopné naučit se tyto svaly vnímat a vycvičit své největší 

nedostatky. Napomoci jim může vaginální kónus s indikátorem. Dle Lang-Reeves 

(2008) musíme býti ale velmi opatrní, aby nedošlo k přecvičení SPD a k jeho 

křečovitému stažení. 

V PERFECT schématu, podle kterého bylo toto vyšetření sestaveno, není 

hodnocena schopnost relaxace svalů pánevního dna. V jiných studiích byla ale tato 

položka zařazena do vyšetření (Hagovská at al., 2010). Většina vyšetřovaných žen 
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nebyla schopna svaly dostatečně relaxovat. Důvodem bude dysfunkce pánevního dna, 

která se neprojevuje pouze nedostatečnou schopností kontrakce svalů pánevního dna, 

ale i nedostatečnou schopností relaxace.  

V teoretické části bakalářské práce jsem rozdělila dysfunkce pánevního dna na 

dvě skupiny: „Svaly pánevního dna v hypertonu“ a „Svaly pánevního dna v hypotonu“. 

Zafixovaná nutace pánve patří do skupiny svalů v hypertonu. Všechny ženy, u nichž 

byla při vstupním kineziologickém rozboru potvrzena zafixovaná nutace pánve, nebyly 

schopny dostatečné relaxace. Ověřily jsme tedy, že zafixovaná nutace pánve má 

spojitost s dysfunkcí PD a na výzkumnou otázku „Souvisí zafixovaná nutace  

s dysfunkcí PD“, jsme tedy dostali jednoznačnou odpověď. Ano, zafixovaná nutace 

pánve způsobuje zhoršené ovládání SPD ve smyslu relaxace. 

Z tohoto malého vzorku žen nemůžeme prokázat, zda dochází k lepšímu 

uvolnění vestoje, vsedě či vleže. Otázkou je, jak úzce souvisí schopnost relaxace svalů 

pánevního dna s jejich fyziologickou funkcí. Žena s nejvyšší svalovou sílou pánevního 

dna, může mít klidně velké problémy s jejich relaxací. Bylo by zajímavé pokračovat 

výzkum otázkou, zda-li jsou zdravé ženy schopny větší relaxace, než ženy s dysfunkcí 

svalů pánevního dna.  

Diskutabilní je také fakt, že některé ženy výzkumného souboru dříve jen 

posilovaly svaly pánevního dna. O možnosti nácviku jejich relaxace slyšely poprvé. 

Stejně jako u měření maximální síly se hodnoty lišily vestoje, vsedě a vleže. Při 

měření maximální síly svalů pánevního dna bylo zásadní, aby se klientka snažila 

izolovaně kontrahovat pouze dané svaly. Kokontrakce okolních svalů, především 

břišních, hýžďových a stehenních, byly sledovány aspekcí a palpací. Některé pacientky 

ale i po důkladné edukaci nebyly schopné zapojit svaly izolovaně. Zapsány byly 

hodnoty svalové síly i u těch žen, u kterých se kontrakce okolních svalů nepodařilo 

zcela vyloučit. 

K diskusi se nabízí otázka, proč byla aktivita svalů pánevního dna u některých 

žen výrazně lepší vleže. V této poloze nejsou svaly tolik zatíženy. Ale ve stoji je pánevní 

dno kontrahováno proti směru gravitace a je těžší pochopit, jak izolovanou kontrakci 

provádět bez zvýšení aktivity jiných svalů.  

Při vyšetření délky výdrže byl zachován způsob hodnocení podle Laycocka 
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(2001). Ženy se snažily udržet kontrakci svalů pánevního dna na 75 % svého maxima 

po dobu deseti sekund. Zde se nabízí otázka, proč 75% a proč 10 sekund. Pacientkám, 

které nedosáhly při vstupním vyšetření 10 sekund, bylo indikováno výdrž cvičit, po 

dobu nejméně šesti týdnů. Pro trénink výdrže může být ale doba šesti týdnů 

nedostatečně dlouhá. Pomalé kontrakce, jež se střídaly po čtyřech sekundách se stejně 

dlouhými úseky relaxace, nedělaly většině žen z výzkumného souboru problém. 

Některé neměly s dosažením maxima v této části vyšetření žádné problémy. Naopak 

mnohé byly schopny dosáhnout většího počtu opakování než 10. Ale hodnotící škála 

PERFECT končí číslem 10.  

Oproti tomu rychlé střídání kontrakcí a relaxací bylo mnohem náročnější. Ženy 

ztrácely po několika rychlých opakování rytmus. Nedokázaly „poručit svalům" a změnit 

kontrakci v relaxaci nebo naopak. 

Při kontrakci SPD by mělo dojít k elevaci perinea (Laycock, 2001). Protože je 

pánev nakloněna mírně vpřed, dochází při elevaci perinea k pohybu indikátoru vzad 

(Dylevský, 2000). Avšak na výzvu ke kontrakci svalového PD docházelo u více než 

poloviny z žen k opačnému pohybu. Tedy vytlačení pánevního dna IAP tlakem 

kaudálně. Pacientky tak při své předchozí terapii pánevního dna neaktivovaly svaly 

správně. 

Existují proto ještě další pomůcky na cvičení, vaginální kuličky nebo kónusy. 

Jsou různých velikostí a hmotností. Nosí se po určitou dobu denně ve vagině. Aby 

nedošlo k vyklouznutí, PD se napíná samo od sebe. A právě pocit přítomnosti konusu ve 

vagině, napomáhá uvědomění si SPD a schopnosti jej volně kontrahovat (Bø, 1995). 

Různé studie ale ukazují, že pouhá nošení kónusu nejsou tak efektivní, jako 

izolovaná aktivace pánevního dna v kombinaci se cvičením SPD v kontextu postury 

(Bø, Talseth, Holms, 1999). 

V praktickém životě se nejvíce osvědčují druhy cvičení, které můžeme používat  

v rámci běžných denních aktivit. Aktivací určitého svalového řetězce, vznikajícího přes 

oporu horních nebo dolních končetin, zapojíme hluboký stabilizační systém a také PD. 

Palaščáková-Špringrová (2010) udává, že pro správnou aktivaci hlubokého 

stabilizačního systému a PD je nutné působit komplexně a to od plosek nohou až po 
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orofaciální oblast. Taktilním drážděním plosky nohy dochází k nastavení opory  

a činnost hlubokých stabilizačních svalů se zvyšuje.  

V „Akrální koaktivační terapii“ (ACT), jež využívá, že řízení hybnosti akrálních 

částí končetin je záležitostí primární motorické oblasti mozkové kůry, se aktivují 

svalové řetězce, které začínají i končí právě na akrech. Vedou přes pletencové  

a proximální svalstvo končetin, prezentující se v premotorické korové oblasti a stimulují 

trup k odpovědi ve smyslu jeho napřímení (Palaščáková-Špringrová 2011). 

Pokud se naučí ženy správně samostatně ovládat SPD, budou umět tyto svaly 

aktivovat i v rámci globálnějších pohybových vzorů. 
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Závěr  

  I když se výzkum skládá jen z 10 žen, vede nás k poučení, že musíme při cvičení 

PD oslovovat všechny svaly a vrstvy, ve kterých jsou uloženy, že je důležité dobře svaly 

zapojovat ve více polohách a umět je dobře zrelaxovat. SPD také musíme mít 

připravené na zátěžovou situaci. Z práce vyplývá, že nesprávná koordinace PD a CNS 

se může projevit již v mladém věku a přispívat tak k rozvoji VAS. 

 Výsledky bakalářské práce s deseti ženami se sice nedají zobecnit na celou 

populaci, ale demonstrují užitečnost a účelnost vyšetření svalů pánevního dna u skupiny 

žen. Palpační vyšetření svalů dle PERFECT schématu je užitečné a účelné pro 

identifikaci individuálních nedostatků a následného nastavení individuálního 

terapeutického postupu.  

 Důležitost přikládám vstupnímu lokálnímu vyšetření. Díky němu můžeme nalézt 

a posléze odstranit základní problémy ve smyslu neschopnosti volního ovládání SPD, 

neúplné relaxace, pomalého střídání kontrakce a relaxace. Tyto nedostatky jsou  

u každého jiné. Individuální přístup zpočátku léčby je velmi důležitý. I když bude mít 

žena dobrou maximální sílu svalů a k tomu také výdrž v kontrakci, nemusí to tak být u 

kontrakcí s povolením nebo rychlých kontrakcí, protože nedokáže například správně 

relaxovat. Mezi PD, která hůře relaxovala, patřila právě ženám se zafixovanou nutací 

pánve. 

 Ve studii chyběla kontrolní skupina, nemůžeme tedy dokázat, že bez tohoto 

vyšetření by ženy nedosáhly kladných výsledků. Ovšem ověřili jsme, že díky lokálnímu 

vyšetření SPD jsme u každé pacientky nalezly individuální nedostatky v jejich aktivaci. 

Na základě těchto zjištění byla možnost pacientky upozornit na jejich specifické  

a individuální chyby a byla jim poskytnuta podrobná edukace. 

Na další stanovenou výzkumnou otázku, zda existuje souvislost mezi poruchami 

bederní páteře a HSS a dysfunkcí PD, jsme nedostali jednoznačnou odpověď. Ve velké 

většině je určitě značná propojenost, ale z tak malého výzkumného souboru by byla 

odpověď „ano“ neopodstatněná. 
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Bakalářská práce pojednává o pánevním dnu a jeho důležité funkci. Popisuje 

různé typy dysfunkce pánevního dna, které mají vliv na funkci hlubokého stabilizačního 

systému páteře, funkci močového a gastrointestinálního ústrojí, ale také významně 

ovlivňují sexuální funkce.  Provede a poučí nás o způsobu palpačního vyšetření dle 

PERFEKT schématu a nastíní individuální terapeutický postup založený na jeho 

výsledcích.  

V empirické části porovná vyšetření deseti žen, které jsou relativně zdravé, ale u 

většiny z nich se již projevuje lehká dysfunkce pánevního dna. Výsledky poukazují na 

skutečnost, že se nesprávná koordinace pánevního dna a centrálního řídícího systému 

může projevit již v mladém věku a přispívat k rozvoji VAS. 

 

This Bachelor thesis deals with the pelvic floor and its important function. It 

describes different types of pelvic floor dysfunction that may affect not only the 

function of the deep stabilization spine system, the bladder and gastrointestinal tract, but 

also, to great extent, the sexual function. This work guides and instructs us on the 

technique of palpation examination under the PERFECT schema and outlines an 

individual therapeutic procedure based on its results. 
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 The empirical part compares examinations of ten women who are relatively 

healthy but most of them having symptoms of slight pelvic floor dysfunction. The 

results point to the fact that the incorrect coordination of the pelvic floor and the central 

control system can occur at a very young age and may contribute to the PRS 

development. 
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Seznam zkratek 

ABD   abdukce 

ACT   Akrální koaktivační terapie – fyzioterapeutická metoda  

ATC   antikoncepce 

ar.    arteria (tepna) 

al.    all – kolektiv 

apod.   a podobně 

atd.    a tak dále 

automat.  automaticky 

BMI   body mass index 

C co-contration – ko-kontrakce-přítomnost kontrakce jiných svalů 

(PERFECT schéma) 

CNS centrální nervový systém 

č.   číslo 

DKK   dolní končetiny 

E   endurance – vytrvalost-výdrž maximální kontrakce SPD 

v sekundách (PERFECT schéma, česky SVORT) 

E    elevace-přítomnost zdvihu perinea při maximální kontrakci SPD 

(PERFECT schéma) 

EF   endopelvická fascie 

EMG   elektromyografické vyšetření 

ext.   exterior (vnější) 

F fast cotraction – rychlé kontrakce-rychlé opakované maximální 

kontrakce SPD (PERFECT schéma, česky SVORT) 

FL flexe 

HSS a HSSP  hluboký stabilizační systém a hluboký stabilizační systém páteře 

IAP   intraabdominal pressure (nitrobřišní tlak) 

ICS POP-Q  International Continence Society Pelvic Organ Prolapse. 

Quantification Systém (prolaps pánevních orgánů-kvantifikace) 

inf.   inferior (dolní) 

int.   interior (vnitřní) 

kaud.   kaudální (dolní) 

lat.   laterární (boční) 
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ligg.   ligamenta (vazy) 

m.   musculus (sval) 

M   muži 

max.   maximální 

med.   mediální (střední) 

mm.   musculi (svaly) 

ml.   mililitr 

n.   nervus (nerv) 

obr.   obrázek 

P   performance – provedení-síla svalů PD ve stupních 0-5  

(PERFECT schéma, česky SVORT) 

PFMT   trénink svalů PD ( pelvic floor muscle training ) 

PD   pánevní dno 

prof.   profundus (hluboký) 

PPGP   pregnancy-related pelvic girdle pain ( poporodní bolesti pánve ) 

R   repetetion – opakování-rychlé opakované kontrakce svalů PD  

(PERFECT schéma, česky SVORT) 

resp.   respektive 

s   sekunda 

S3 a S4   křížový obratel – 3, 4 

SI   sacroiliacalní skloubení 

Spine Sign  jedno z vyšetření pánve 

SPD   svaly pánevního dna 

spfc.   superficialis (vrchní) 

sup.   superior (horní) 

T   timming – časování-přítomnost reflexní aktivace (lehké kontr.) 

SPD při smíchu, kašli atd. (PERFECT schéma, česky SVORT) 

TrA   m. transversus abdominis 

TrPs.   bolestivý bod ve svalu 

tzv.   tak zvaný 

vyš.   vyšetření 

Ž   ženy  
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 : Hráze ženy 

Příloha č. 2 : Hráze ženy – urogenitální systém 

Příloha č. 3 : Dotazník quality of live questionnaire (I-QoL) 

Příloha č. 4 : Dotazník „Problémy s močením. Netýkají se i Vás? 

Příloha č. 5 : Kineziologický rozbor jedné z pacientek 

Příloha č. 6 : Záznamové tabulky vyšetření SPD jedné z pacientek 
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Příloha č. 1: Hráze ženy (Netterův anatomický atlas) 
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Příloha č. 2 : Hráze ženy – urogenitální systém ( Netterův anatomický atlas ) 
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Příloha č. 3: Dotazník quality of live questionnaire (I-QoL) 
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Příloha č. 4 : Dotazník „Problémy s močením. Netýkají se i Vás?“ 
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Příloha č. 5 :  Kineziologický rozbor jedné z pacientek 

 

Příklad kineziologického rozboru pacientky s VAS 

Žena, K.V. 24 let, 1 porod (spontální, bez komplikací) 

OA :  štíhlá postava,  172cm, 65 kg 

NO :  VAS bederní páteře, bolesti v kříži, lehká skolióza 

RA :  v rodinně nikdo netrpí žádnými vážnějšími onemocněními 

páteře ani jiných častí těla 

PA :    v současnosti na mateřské dov., jinak učitelka 

SA : bydlí v rodinném domku na vesnici s manželem dítětem 

SpA :    atletika, basketbal, tancování    

FA:  neužívá ATC 

 
Vyšetření stoje  

zepředu - hlava s náklonem doleva 

- P rameno výš 

- P bok prominuje doprava 

- břicho povolené 

- příčné klemby zploštělé  

zezadu - náklon hlavy vlevo 

- ramena nesymetrická, P výš 

- asymetrie lopatek, P výš a dolní úhel odstává 

  - naznačená skolióza 

- vysunutý P bok 

   - symetrie gluteální rýhy  

z boku - lehce předsunuté držení hlavy  

            - ramena uvolněná 

            - zvětšená bederní lordóza, lehce předsunuté držení celého těla  

            - břicho povolené 

- klemby oploštělé 

 

Vyšetření pánve ve stoji -  P přední spina níž 

        -  P zadní spina výš 

       -  Fenomén předbíhání a spine sign P 

       - pánev je v mírné anteverzi 

    - zafixovaná nutace pánve 

    -  svaly hýždí a svaly břicha povolené 

    -  Ligamentová bolest  

Vyšetření HSS:  
brániční test - dochází k laterálnímu rozšíření hrudníku a mezižeberních prostor, nedochází  

k aktivaci svalů proti odporu 

test břišního lisu - došlo k zapojení celého komplexu břišních svalů, aktivita m. transversus 

abdominis  

extenční test - aktivita PV svalů v oblasti bederní páteře, bez vyklenutí laterální skupiny 

břišních svalů  
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 Příloha č. 6: Záznamové tabulky z vyšetření SPD jedné z pacientek 

 

 

 


