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1 ÚVOD 

Močová inkontinence je rozšířeným problémem, kterým dle Světové 

zdravotnické organizace trpí 5 – 8 % lidí z celého světa, ženy dvakrát častěji než muži. 

Přestože v posledních letech roste zájem o tuto problematiku v řadách odborníků, 

z pohledu laické veřejnosti se stále jedná o tabu a mnoho pacientek se s těmito 

problémy obává svěřit svému ošetřujícímu lékaři. I proto se předpokládá ještě větší 

prevalence, než jakou literatura popisuje. 

Jedná se o téma velmi citlivé, pacientkám může způsobovat psychické a sociální 

obtíže. Často pacientky omezuje ve všedních denních činnostech a způsobuje tak 

sociální izolaci. Vede tedy k významnému snížení kvality života. 

Nejčastěji se fyzioterapeut ve své praxi setká s pacientkami se stresovou 

močovou inkontinencí a s hyperaktivním močovým měchýřem, případně s jejich 

kombinovanou formou. Ačkoli se dříve doporučovala fyzioterapie pouze pro pacientky 

se stresovou inkontinencí, dnes je na fyzioterapii pohlíženo jako na plnohodnotnou 

metodu léčby obou nejčastějších typů močové inkontinence a je doporučována jako 

metoda první volby u všech nízkých a středních typů závažnosti. Výhodou 

fyzioterapeutické léčby močové inkontinence je naprostá absence nežádoucích účinků. 

Pokud není fyzioterapie úspěšná, nevylučuje použití jiné formy léčby. 

Z pohledu moderní fyzioterapie je téma močové inkontinence velmi atraktivní, 

jelikož současná terapie vychází z neurofyziologických poznatků o funkci pánevního 

dna. Pánevní dno má jako součást hlubokého stabilizačního systému velkou souvislost 

s funkcí bránice. Zřetězením funkčních poruch je pánevní dno propojeno i se 

vzdálenějšími oblastmi, jako jsou chodidla, horní hrudní apertura nebo spodina dutiny 

ústní.  

Nejmodernější fyzioterapeutickou metodou využívanou v České republice 

k léčbě močové inkontinence u žen je tzv. „Ostravský koncept“. Jde o ucelenou 

diagnosticko - terapeutickou metodu, která klade důraz na selektivní kontrakci 

jednotlivých funkčních vrstev svalů pánevního dna v kombinaci s posturálním 

přístupem. Součástí terapie je také edukace pacientky, behaviorální terapie a terapie na 
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podkladu kineziologického rozboru. Léčba může být doplněna o elektrostimulaci a 

biofeedback.  

K výběru tématu fyzioterapie močové inkontinence u žen mě motivovala práce 

s klientkami rekondičního centra, které tam docházejí především kvůli redukci 

hmotnosti a zlepšení fyzické kondice. Setkala jsem se s několika dotazy na terapii 

močové inkontinence a zda je vůbec možné pouhým cvičením tuto situaci řešit. Některé 

klientky měly zkušenosti pouze se skupinovým cvičením s minimálním efektem na 

jejich zdraví, jiné cvičily podle brožurek z urologických a gynekologických ambulancí a 

nebyly si jisté správností prováděných cviků. Z fyzioterapeutických metod je u laické 

veřejnosti dle mé osobní zkušenosti známé pouze Kegelovo cvičení, které se však již 

dnes odborníky nedoporučuje, jelikož nerozlišuje funkční vrstvy svalů pánevního dna a 

vůbec se nezabývá možnými zřetězenými poruchami pohybového systému. 

Cílem mé bakalářské práce je podat ucelený přehled o možnostech a metodách 

fyzioterapie v léčbě močové inkontinence u žen a zjistit vliv fyzioterapie na močovou 

inkontinenci u vybraných pacientek.  

V teoretické části popisuji funkční anatomií svalů pánevního dna a jeho zapojení 

v hlubokém stabilizačním systému páteře, dále dělení, etiologii a prevalenci močové 

inkontinence, patofyziologický mechanismus vzniku močové inkontinence a 

fyzioterapeutické přístupy využívané k léčbě močové inkontinence.   

Pro praktickou část bakalářské práce jsem zvolila metodiku kvalitativního 

výzkumu ve dvou kazuistikách u pacientek s diagnostikovanou močovou inkontinencí.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pánevní dno  

2.1.1 Anatomie pánevního dna 

Pánevní dno (PD) je tvořeno příčně pruhovanými svaly, které jsou uspořádány 

do tvaru kupole, začínající na stěnách malé pánve a sbíhající dolů k průchodu 

konečníku, močové trubice a u ženy ještě pochvy (Ghaderi, 2014; Čihák, 2001). 

Z anatomického hlediska je můžeme rozdělit na dva ploché útvary - diafragma pelvis a 

diafragma urogenitale (Skalka, 2002). 

Diafragma pelvis se skládá z m. levator ani, m coccygeus a m. sfincter ani 

externus. Tyto svaly dohromady připomínají mělkou nálevku a tvoří tak pružnou 

spodinu pánve. Fungují také jako součást hlubokého stabilizačního systému, podpírají 

pánevní orgány a některá vlákna slouží jako uzávěrový systém konečníku (Čihák, 2001; 

Skalka, 2002). Inervaci těchto svalů zajišťují přímá vlákna z plexus sacralis (Čihák, 

2001). 

 

Obr. 1 Anatomie svalů PD (zdroj: www.dagmarkhan.com) 
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Diafragma urogenitale je tvořena svaly a fasciemi rozepjatými ve tvaru 

trojúhelníku mezi rameny kosti sedací a stydké, vytváří vrstvu blíže k tělnímu povrchu a 

nemá posturální funkci. Zastoupení svalů v této oblasti se liší dle pohlaví, u žen jsou 

součástí diafragma urogenitale m. transversus perinei superficialis a m. sfincter urethrae 

externus. Inervovány jsou z kořenů S3 a S4, cestou n. pudendus (Čihák, 2002). 

2.1.2 Funkční anatomie pánevního dna 

Z funkčního hlediska můžeme svalovinu PD rozdělit do tří vrstev. Toto 

rozdělení neodpovídá striktně anatomickému uspořádání, pro svalovou souhru je proto 

důležitá správná vnitřní koordinace jednotlivých vrstev (Skalka, 2002). 

První vrstva je uložena kaudálně, tj. nejblíže tělesnému povrchu. U žen má její 

svalovina tvar ležaté osmičky a tah svalových vláken je především předozadní. Její 

hlavní funkce je sfinkterová, aktivuje se např. při kašli. Do posturálních funkcí se 

zapojuje jen minimálně (Skalka, 2002). 

Vlákna druhé vrstvy jsou uložena kolmo na vrstvu první a jejich tah je 

laterolaterální. Hlavní funkcí druhé vrstvy je stabilizace kyčlí a pánve. Dle Skalky 

(2002) odpovídá také za funkci krátkých svalů chodidel. Při její dysfunkci se snižuje 

pružnost chůze, může dojít ke zborcení nožní klenby, vzniku ploché nohy a hallucis 

valgi. 

Třetí vrstva je uložena kraniálně, nejvnitřněji. Vlákna jsou napnuta předozadně 

ve tvaru vějíře a probíhají v několika párových svalových provazcích. Tato vrstva 

podpírá pánevní orgány a je součástí hlubokého stabilizačního systému páteře (Skalka, 

2002; Lang-Reeves, 2008). 

2.1.3 Pánevní dno jako součást hlubokého stabilizačního systému 

Svalstvo PD je součástí funkčního celku, který nazýváme hluboký stabilizační 

systém (HSS). K HSS také řadíme bránici, hluboké svaly břišní stěny (m. transversus 

abdominis a částečně i m. obliquus externus et internus abdominis) a hluboké zádové 

svaly (mm. transversarii, mm. interspinosi a mm. multifidi). Úkolem HSS je dynamická 

stabilizace páteře při veškerých pohybech (Skalka, 2002).  

Při inkoordinaci HSS dochází k útlumu bráničního dýchání, posturální funkci 

přebírají povrchové mm. erectores, dochází k aktivaci m. iliopsoas a m. pubococcygeus 

a nekoordinované funkci svalstva PD. Klinicky se tyto poruchy mohou projevit 
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vznikem sakroiliakálních blokád, kostrčovou symptomatologií, změnou statiky 

kyčelních kloubů a poruchou funkce nožní klenby (Skalka, 2002). 

2.1.4 Propojení pánevního dna se vzdálenějšími anatomickými oblastmi 

Dle Skalky (2002) je svalstvo PD kromě svalů HSS funkčně propojeno i 

s několika vzdálenými strukturami těla – horní hrudní aperturou, spodinou dutiny ústní, 

stabilizátory kyčelních kloubů a chodidly.  

Ovlivnění těchto struktur je oboustranné, změna postavení v jednom segmentu 

má vliv na funkci a zapojení svalů v jiném segmentu a naopak. 

Obr. 3 Schéma funkčních vztahů postury a PD (Skalka, 2002) 

Obr. 2  HSS (zdroj: www.fyzioterapieprovas.cz) 
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Spodina ústní dutiny, bránice a PD tvoří horizontálně postavené přepážky, které 

musí jako písty ve válci fungovat koordinovaně a porucha v jedné z těchto etáží způsobí 

narušení funkce v ostatních. Pokud převládá porucha funkce v oblasti spodiny dutiny 

ústní a horní hrudní apertury, projevuje se syndromem horní hrudní apertury 

s paresteziemi horních končetin, bolestmi krční páteře a hlavy. Při poruše funkce 

bránice jsou omezeny rotace trupu a objevuje se horní hrudní dýchání (Skalka, 2002). 

2.2 Močová inkontinence 

2.2.1 Definice močové inkontinence 

Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence Society, 

ICS) je močová inkontinence definována jako nechtěný samovolný únik moči, který 

pacientovi způsobuje objektivně prokazatelný hygienický a sociální problém (Ghaderi, 

2014). 

2.2.2 Prevalence močové inkontinence 

Močovou inkontinencí je podle Světové zdravotnické organizace postiženo 

5 až 8 % lidí všech zemí světa, u žen se vyskytuje přibližně dvakrát častěji než u mužů. 

Stresovou inkontinencí trpí asi 20 % žen ve věku kolem 45 let, se vzrůstajícím věkem 

prevalence stoupá. Urgentní inkontinence je rovnoměrně zastoupena ve všech věkových 

kategoriích (Hanuš, 2013). Uvádí se, že 40 – 63 % žen trpělo během svého života 

mírnou, klinicky nevýznamnou formou močové inkontinence (Hanuš, 2004).   

V České republice postihuje močová inkontinence okolo 670 000 osob, z toho 

510 000 žen (Kolombo, 2008). 

Vzhledem k citlivosti tématu však údaje nemusí zcela odpovídat skutečnosti, 

Kolombo (2008) uvádí, že až 70 % pacientek trpících močovou inkontinencí se se 

svými obtížemi ošetřujícímu lékaři nesvěří. 

2.2.3 Dělení močové inkontinence 

Močovou inkontinenci můžeme rozdělit na čtyři základní typy – stresovou, 

urgentní, smíšenou a reflexní (Hoskovcová in Kolář, 2009).  
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2.2.3.1 Stresová inkontinence 

Stresová inkontinence označuje mimovolní únik moči při zvýšení 

intraabdominálního tlaku bez současné kontrakce detruzoru (Hoskovcová in Kolář, 

2009). Pacientka uvádí únik moči v tzv. stresových situacích, jakými jsou např. kýchání, 

kašlání, smích či zvedání břemene. Stresovou inkontinenci můžeme dle závažnosti 

obtíží klasifikovat do 3 stupňů.  

I. stupeň – moč uniká pouze při relativně velkém vzestupu intraabdominálního 

tlaku, např. při kašli, smíchu, kýchnutí a zvedání těžkých břemen. Moč uniká po 

kapkách a intermitentně. 

II. stupeň – charakterizován únikem moči v situacích s menším vzestupem 

intraabdominálního taku. K úniku dochází při chůzi, běhu, chůzi do schodů, lehčí 

fyzické námaze. 

III. stupeň – k úniku moči dochází při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, 

při pomalé chůzi, ve stoji, někdy i vleže v důsledku hlubokého dýchání (Hanuš, 2013). 

2.2.3.2 Urgentní inkontinence 

Urgentní inkontinence je mimovolní únik moči doprovázený naléhavým 

nucením na močení. Nucení na močení je způsobeno neinhibovanými kontrakcemi 

detruzoru (motorická urgence) nebo hyperaktivitou detruzoru (senzorická urgence) 

(Hoskovcová in Kolář, 2009). Urgentní inkontinence může být spojena se syndromem 

hyperaktivního močového měchýře, který je charakterizován naléhavým nucením na 

močení, častým močením a nucením na močení během noci (Ghaderi, 2014). 

2.2.3.3 Smíšená forma inkontinence 

U smíšené formy močové inkontinence jsou přítomny obě složky, stresová i 

urgentní (Hoskovcová in Kolář, 2009). 

2.2.3.4 Reflexní inkontinence 

Reflexní inkontinence vzniká následkem neurogenní poruchy dolních cest 

močových, která je příčinou hyperreflexie detruzoru (Hoskovcová in Kolář, 2009).  

2.2.4 Etiologie močové inkontinence 

Z prevalence močové inkontinence můžeme pozorovat velký vliv věku 

pacientky a zejména hormonální nerovnováhy a poklesu estrogenů v době menopauzy. 
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Kolombo (2008) uvádí velké množství predisponujících stavů a rizikových faktorů 

spojených s močovou inkontinencí a dělí je do tří skupin – hlavní rizikové faktory 

(predisponující faktory), lokálně se uplatňující rizikové faktory a přidružené rizikové 

faktory. Některé z faktorů jsou dané a neovlivnitelné. V terapii se proto soustředíme na 

ovlivnitelné a tyto zahrneme do edukačního pohovoru a snažíme se pacientkám 

vysvětlit jejich vliv na zdravotní stav. 

2.2.4.1 Hlavní rizikové faktory 

Mezi hlavní predisponující faktory patří dle Kolomba (2008) příslušnost 

k bělošské rase, rodinná zátěž, anatomické abnormality dolních močových cest a 

některá neurologická onemocnění (např. CMP, Parkinsonova nemoc, míšní poranění, 

poranění pelvického plexu). 

2.2.4.2 Lokálně se uplatňující faktory 

K lokálně se uplatňujícím faktorům řadí Kolombo (2008) těhotenství, porod 

(zvláště jedná-li se o porod protrahovaný, instrumentální nebo o porod dítěte s váhou 

vyšší než 4 kg), multiparitu, pánevní operace, ozáření pánve a sestup pánevních orgánů. 

2.2.4.3 Přidružené rizikové faktory 

Jako přidružené rizikové faktory uvádí Kolombo (2008) věk, komorbidity (např. 

kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus), obezitu, zvýšený intraabdominální 

tlak (z důvodu např. chronické zácpy či chronické bronchitidy), močové infekce, 

kognitivní deficit, drogy a menopauzu. 

2.2.5 Patofyziologické mechanismy vzniku močové inkontinence 

Skalka (2002) uvádí jako hlavní patofyziologický mechanismus příslušnost 

svalstva svěračů k fázickým svalům, zatímco hlubších vrstev PD ke svalům tonickým 

(posturálním). Svaly tonické jsou fylogeneticky starší, při přetížení mají tendenci ke 

zkrácení, mají nižší práh dráždivosti, lepší regenerační schopnosti a funkčně se podílejí 

na fixaci kosterního systému, zabezpečují posturu a udržují vzpřímenou postavu. 

Naproti tomu svaly fázické jsou fylogeneticky mladší, práh dráždivosti mají vyšší, 

mívají tendenci k oslabení a hypotonii. Systém fázických svalů těla funguje jako celek a 

je-li jeden sval oslaben, dochází k decentraci kloubu a inhibici všech fyzických svalů. 

Takto může i patologie chodidla vyvolat inkoordinaci ve svalovině PD. 
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Při dysbalanci ve funkci svalů PD nacházíme spoušťové body (trigger points), 

v jejichž okolí se nacházejí utlumená svalová vlákna. Pokud dysbalance pokračuje, 

nacházíme neekonomickou svalovou kontrakci a dochází k dalšímu přetěžování 

svalových vláken se spoušťovými body (trigger points) i útlumu vláken v okolí. Tento 

mechanismus vysvětluje, proč může být pouhé posilování svěračů neúčinné a proč 

naopak efektivní zásah do posturálních funkcí může pomoci ke koordinaci svalových 

vláken PD a úpravě svěračové funkce (Skalka, 2002).   

Na poruše svalového tonu se může podílet i dysfunkce v limbickém systému, 

který je znám jako centrum emocí a nálad. Projevem jeho poruchy je zvýšené svalové 

napětí, neschopnost relaxace a klidová svalová aktivita. Predilekčními oblastmi při 

poruše v limbickém systému jsou žvýkací a mimické svaly, svalstvo šíje, bránice, 

lumbosakrální oblast, chodidlo a právě svaly PD (Skalka, 2002).  

Ghaderi (2014) uvádí jako jednu z hypotéz tzv. neurální hypotézu. Vznik 

stresové močové inkontinence je zde popisován jako důsledek poranění nervus 

pudendus, který inervuje externí uretrální sfinkter.  

2.3 Fyzioterapie močové inkontinence 

2.3.1 Teoretická východiska fyzioterapie močové inkontinence 

2.3.1.1 Stresová inkontinence 

Fyziologicky se při zvýšení intravezikálního tlaku podílí na udržení moči 

reflexní kontrakce svalů PD. Tato kontrakce předchází zvýšení intravezikálního tlaku o 

200 – 240 ms. Volní kontrakce pomáhá tento mechanismus zesilovat (dle Holaňové 

(2010) je až čtyřikrát silnější než reflexní) a představuje proto dobrý způsob, jak 

kontinenci udržet.  

Při zvýšení intraabdominálního tlaku nedochází díky podpůrné funkci svalstva 

PD k posunu močového měchýře kaudálním směrem a tento mechanismus proto 

podporuje kontinenci (Krhut, 2015). 

Pomocí fyzioterapie můžeme ovlivnit klidové napětí pánevních svalů, sílu 

svalové kontrakce svalstva PD i její délku. (Krhut, 2015). 
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2.3.1.2 Urgentní inkontinence 

Krhut (2015) popisuje jako jednu z možných teorií vzniku urgentní inkontinence 

teorii integrální, kde důležitou roli hraje pochva a její fixační aparát, které svou funkcí 

připomínají houpací síť, jež podpírá břišní orgány. Pokud dojde k poruše této funkce a 

močový měchýř není dostatečně podpírán, dochází k excitaci receptorů močového 

měchýře a kontrakci m. detruzor. Vědomou kontrakcí svalů PD pak lze celou oblast 

stabilizovat a snížit tak excitabilitu receptorů. 

2.3.2 Fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence 

Dle Holaňové (2010) jsou v současnosti v České republice využívány čtyři 

fyzioterapeutické přístupy k pacientkám s močovou inkontinencí – Kegelovy cviky, 

synkinetický přístup, posturální přístup a tzv. „Ostravský koncept“. 

2.3.2.1 Kegelovy cviky 

Prvním, kdo zavedl do konzervativní léčby močové inkontinence prvky 

fyzioterapie, byl americký gynekolog A. H. Kegel (Hoskovcová in Kolář, 2009). 

Kegelova metoda z roku 1948 spočívá v prostém posilování sfinkterů formou několika 

rychlých kontrakcí svalstva PD za sebou. Jako zpětná vazba a měřič efektivity cvičení 

sloužil intravaginálně zavedený prst. Dále Kegel doporučoval kombinaci cvičení 

s biofeedbackem, tzv. Kegelovým perineometrem (Hoskovcová in Kolář, 2009). 

V původních studiích této metody udával Kegel účinnost až 84 %, nevýhodou byl ale 

fakt, že nerozlišoval pacientky se stresovou, urgentní a smíšenou inkontinencí. Z  

pohledu moderní fyzioterapie se jako zastaralá jeví soustředěnost pouze na sfinkterové 

svalstvo namísto jednotlivých funkčních vrstev a absence vyšetření dalších součástí 

pohybového aparátu, které mohou hrát roli ve vzniku dysfunkce PD nebo vytvářet 

zřetězené poruchy. Tato metoda pak může dokonce přispět k prohloubení svalových 

dysbalancí svalstva PD (Holaňová, Krhut, 2010).   

V anglicky psané literatuře se Kegelovy cviky označují názvem PFMT (pelvic 

floor muscle training). Dumoulin (2014) uvádí tuto metodu jako metodu 1. volby 

v léčbě stresové, smíšené i urgentní inkontinence. Účinnost PFMT je podmíněna jak 

frekvencí, tak i intenzitou kontrakcí svalů PD. Ghaderi ve svém článku (2014) uvádí 

jako příklad pro pacientku s lehkou až středně závažnou stresovou inkontinencí cvičení 

o 3 sériích po 15 opakováních s kontrakcí trvající 2 až 4 sekundy. Cvičení bývá 

doprovázeno nácvikem kontrakce svalů PD bezprostředně před zvýšením nitrobřišního 



20 

tlaku, tzv. „knack“ princip. K dosažení maximálního efektu dochází dle Ghaderiho 

nejdříve za 5 měsíců. 

2.3.2.2 Synkinetický přístup 

Synkinetický přístup využívá reflexní aktivitu svalů PD při posilování svalstva, 

které se v blízkosti PD upíná, jako např. gluteální svaly, ischiokrurální svaly a 

adduktory kyčelního kloubu. Dle Holaňové (2010) je však tato reflexní aktivita nízká. 

Nevýhodou synkinetické metody je fakt, že se pacientka nenaučí cíleně ovládat svaly 

PD a nemůže je pak zapojit v krizových situacích při náhlém zvýšení intraabdminálního 

tlaku.  

Jako jedna z variant fyzioterapeutické léčby močové inkontinence se uvádí i 

trénink svalů PD nepřímo přes aktivaci m. transversus abdominis. Fyziologicky nastává 

kokontrakce m. transversus abdominis při aktivaci svalů PD a často se tato schopnost u 

žen trpících močovou inkontinencí snižuje či vytrácí. Prof. Bø ve své přehledové studii 

(2009) zjišťovala, zda existují důkazy o kokontrakci těchto svalů a zda je natolik 

účinná, aby ji bylo možno doporučit jako léčebnou metodu. Z výsledků studie vyplývá, 

že neexistuje dostatek důkazů k použití této metody k léčbě inkontinence. 

2.3.2.3 Posturální přístup 

Posturální přístup se soustředí na PD jako na jednu ze složek hlubokého 

stabilizačního systému. Oproti dvěma výše zmíněným metodám bere v úvahu možnost 

zřetězených poruch a nesoustředí se tak pouze na svaly PD. Pro fyzioterapii močové 

inkontinence je však nevýhodou, že se pacientka neučí cíleně aktivovat svaly PD. Dle 

Holaňové (2010) je tato metoda dostatečná pouze k léčbě lehké močové inkontinence.   

2.3.2.4 „Ostravský koncept“ 

„Ostravský koncept“ kombinuje posturální přístup a nácvik kontrakce 

jednotlivých funkčních vrstev svalů PD. Hlavními principy „Ostravského konceptu“ 

jsou edukace pacientky, behaviorální terapie, terapie vedená na základě 

kineziologického rozboru a terapie svalů PD (Krhut, 2015). 

Terapie začíná edukačním rozhovorem. Pacientka je stručně seznámena 

s anatomií a funkcí svalů PD, s patofyziologickými principy vzniku močové 

inkontinence, metodami fyzioterapie a cíli léčby. Pacientce je také vysvětlen průběh a 

význam vstupního kineziologického rozboru včetně vyšetření svalů PD. V průběhu 
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rozhovoru je pacientce vysvětleno, že první zlepšení zdravotního stavu může očekávat 

po 6 – 8 týdnech léčby a je zdůrazněna nezbytnost její aktivní spolupráce během terapie. 

Edukační rozhovor je dobrým prostředkem pro získání vzájemné důvěry, blízkého 

kontaktu a prevencí ke ztrátě motivace pacientky (Krhut, 2015). 

V rámci behaviorálních opatření se pacientkám doporučuje redukce tělesné 

hmotnosti (pokud má pacientka nadváhu), dostatečný příjem tekutin, přiměřená 

sportovní aktivita, péče o pravidelnou stolici, vyloučení stresu, relaxace a správné 

pohybové stereotypy. Škodlivá je dlouhodobá jednostranná zátěž (např. zvedání těžkých 

břemen) i minimální nebo žádná fyzická aktivita (Hoskovcová in Kolář, 2009; Wesnes, 

2013). 

Terapeut provede celkový kineziologický rozbor, velkou pozornost věnuje 

vyšetření pánve ve všech rovinách, vyšetření SI skloubení a kostrče. Palpačně zhodnotí 

měkké tkáně, hledá spoušťové body a aktivní jizvy v oblasti břicha a pánve 

(Hoskovcová in Kolář, 2009). Protože „Ostravský koncept“ vnímá svaly PD také jako 

součást hlubokého stabilizačního systému a respektuje možnost svalových zřetězení, 

nesoustředí se terapeut pouze na oblast pánve. Dle Skalky (2002) bývá pro pacientky 

s inkontinencí typické plochonoží, halluces valgi, zkrácené lýtkové svalstvo a adduktory 

kyčelního kloubu, instabilita v kyčlích. M. gluteus maximus bývá buď hypotonický, 

nebo naopak hypertonický s neschopností relaxace. Chůze může být tvrdá, kyčle 

v zevních rotacích způsobují vytočení špiček zevně. Jako ukazatel útlumu hlubokého 

Obr. 4 Schéma „Ostravského konceptu“ fyzioterapie (Krhut, 2005) 



22 

stabilizačního systému páteře slouží nefunkční m. transversus abdominis a hyperaktivní 

mm. erectores bederní páteře. Hyperkyfóza hrudní páteře svědčí pro poruchu funkce 

bránice. Můžeme si také všimnout převahy horního hrudního dýchání, při kterém 

dochází ke zvedání klíčních kostí a ramen. Typický také bývá předsun hlavy s prosakem 

v oblasti krční páteře.  

Samotné vyšetření funkce svalů PD provádí kvalifikovaný fyzioterapeut aspekcí 

a palpací v gynekologické poloze. Pacientka je požádána o kontrakci pánevního 

svalstva a zatlačení do pánve. Terapeut nejdříve aspekcí sleduje aktivitu svalů, chvění 

v perineální oblasti bývá známkou svalové dysfunkce. Palpačně se motorická aktivita 

svalů PD zjišťuje prstem per rectum nebo per vaginam, hodnotí se provedení a síla 

kontrakce, vytrvalost, výdrž, opakování, rychlé kontrakce, elevace, kokontrakce a 

časování reflexní kontrakce. V závěru vyšetření se sleduje schopnost relaxace svalů PD 

(Hoskovcová in Kolář, 2009). 

Pokud jsou svaly pánevního dna hypertonické, je možné je uvolnit per rectum na 

principu technik měkkých tkání. Terapeut zavede do konečníku 2. nebo 3. prst a 

uvolňuje spasmy přímým tahem nebo krouživými pohyby směrem od kostrče dolů. 

Pokud by se uvolnění nepodařilo, může využít postizometrické relaxace. Terapeut 

palpuje spasmus, proti kterému se pacientka snaží aktivovat příslušnou část svalstva PD, 

následuje hluboký nádech, zadržení dechu a s výdechem uvolnění, kdy terapeut může 

ještě sval pasivně protáhnout (Kolář, 2009). 

Krhut (2015) uvádí, že 30 – 40 % pacientek nedokáže aktivovat svaly PD i 

přesto, že nemají porušenou inervaci nebo netrpí atrofií pánevního svalstva. Při vyzvání 

k cílené aktivaci většinou zapojují gluteální nebo abdominální svalstvo, případně 

adduktory kyčelního kloubu. U takových pacientek je terapie následně vedena dle 

výsledků kineziologického rozboru současně s nácvikem izolované kontrakce svalů PD. 

Nejprve se nacvičují kontrakce jednotlivých funkčních vrstev v koordinaci s dechem, 

dále kontrakce PD jako celku a později po zvládnutí i v součinnosti s funkčně 

propojenými svalovými skupinami a jako součást stabilizační jednotky trupu 

(Holaňová, Krhut, 2010). Terapie se dále zaměřuje na zvládnutí tzv. stresových situací, 

ve kterých dochází ke zvýšení intraabdominálního tlaku (kýchnutí, kašel, smích). 

Cvičení může být doplněno biofeedbackem, v případě neschopnosti jakékoli volní 

kontrakce můžeme začít fyzioterapii elektrostimulací vaginální elektromyografickou 

sondou. Cílem terapie dle „Ostravského konceptu“ je mimovolní aktivace svalů PD ve 
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výše uvedených situacích a maximální možné zajištění kontinence (Hoskovcová in 

Kolář, 2009).    

Účinnost „Ostravského konceptu“ dokládá studie provedená Holaňovou v roce 

2010. Zahrnovala 159 pacientek ve věkovém rozmezí 19 – 80 let, trpících stresovou, 

urgentní i smíšenou inkontinencí I. – II. stupně závažnosti. U pacientek byla 6 měsíců 

vedena terapie dle „Ostravského konceptu“ tak, jak bylo popsáno výše. Před léčbou 

byla hodnota VAS (0 = inkontinence nepůsobí žádné subjektivní potíže, 

10 = inkontinence působí nesnesitelné potíže) souboru 5,39, po terapii 2,68. Maximální 

síla kontrakce svalů PD (měřeno perineometrem) byla před terapií 19,84 cm vodního 

sloupce, po terapii 22,21 cm vodního sloupce. Průměrná doba trvání maximální 

kontrakce byla před léčbou 5,09 s a po léčbě 9,21 s. 

2.3.3 Pomůcky využívané při fyzioterapeutické léčbě močové inkontinence 

2.3.3.1 Elektrostimulace 

Je-li při vstupním vyšetření zjištěna absolutní neschopnost kontrakce svalů PD, 

je vhodné začít léčbu močové inkontinence elektroterapií. Se zvyšováním schopnosti 

ovládat pánevní svaly se pak navyšuje podíl biofeedbacku na léčbě. Elektroterapii 

svalstva PD můžeme rozdělit na přímou a nepřímou. Přímá probíhá aktivací PD 

vaginální nebo rektální elektromyografickou sondou, nepřímá povrchovou stimulací 

přes m. gluteus maximus (Švihra, 2012). 

Při terapii stresové močové inkontinence se nejčastěji využívají frekvence kolem 

50 Hz, které mají za následek zvýšení tonu a kontrakční schopnosti stimulovaného 

svalstva. Pro léčbu urgentní inkontinence jsou nejvýhodnější frekvence kolem 10 Hz, 

při kterých dochází k útlumu detruzoru (Roztočil, 2011).  

Kontraindikacemi pro aplikaci elektrostimulace jsou těhotenství, menstruace, 

poruchy srdečního rytmu (kardiostimulátor), kolpitida, infekce močových cest, 

urogenitální píštěl, uterus myomatosus crescens, krvácivé stavy, tuberkulóza, tumory a 

přítomnost kovových implantátů v dráze proudu (Roztočil, 2011; Jurášková, 2010). 

2.3.3.2 Biofeedback 

Biofeedback neboli biologická zpětná vazba je metoda, při které je monitorován 

určitý biologický proces probíhající v reálném čase, následně je pacientovi prezentován 

formou např. zvuku či obrazu a slouží k posílení vědomé kontroly nad tímto procesem 
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(Švíglerová, 2009). Základem biofeedbacku je biosignál, který můžeme snímat např. 

pomocí EEG či EMG (Poděbradský, 2009). Krahulec (2003) uvádí, že k léčbě močové 

inkontinence se nejčastěji využívá manometrický a elektromagnetický biofeedback a 

vaginální konusy.  

Manometrický biofeedback zavedl do praxe již prof. Kegel, přístroj pro měření 

změn tlaků ve vagině pojmenoval jako perineometr. Vzhledem k tomu, že velikost ani 

tvar perineometrických sond nebyly standardizovány, doporučuje se pro terapii využívat 

pouze jedno zařízení. Pokud se toto pravidlo dodrží, jedná se o užitečnou pomůcku 

sloužící jak pro cvičení samotné, tak i pro posouzení jeho efektu (Krahulec, 2003). 

Elektromagnetický biofeedback snímá pomocí vaginální, anální nebo povrchové 

elektrody elektrické potenciály vyvolané depolarizací snímaných svalů (Krahulec, 

2003). 

Při použití vaginálních konusů zapojuje pacientka svaly PD v případě pocitu 

vyklouznutí pomůcky. Konusy mívají různou hmotnost a jejich používání vede ke 

zlepšení koordinace svalů PD i ke zvětšení svalové síly. Správná aktivace svalstva 

nedovolí konusu vyklouznout, neschopnost kontrakce nebo nesprávná koordinace může 

vést až k jeho vypuzení (Krahulec, 2003). 

Hersch ve svém článku (2013) uvádí, že ačkoli tyto pomůcky mohou zlepšit 

techniku kontrakce svalů PD a pomoci ke snížení symptomů močové inkontinence 

v kratší době, neexistuje důkaz, že by jejich používání bylo z dlouhodobého hlediska 

prospěšnější než cvičení samotné. 

Obr. 5 Vaginální konusy (zdroj: www.nationalincontinence.com) 
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2.3.4 Mikční deník 

Fyzioterapie je stále častěji indikována i v léčbě urgentní a smíšené inkontinence 

a hyperaktivního močového měchýře. Základem léčby je stejně jako u stresové 

inkontinence volní a cílená aktivace svalů PD. Pokud toto pacientka zvládne, následuje 

mikční trénink v délce přibližně 4 – 6 týdnů. Pacientka má za úkol močit v přesně 

daných intervalech (15 minut – 1 hodina), které se stanovují podle údajů z mikčního 

deníku (Příloha 1).  

 V mezičase by měla vydržet nemočit a pocit nucení překonat pomocí kontrakce 

svalů PD (Krhut, 2015). K překonání urgence doporučuje Wyman (2009) hluboký 

nádech následovaný úkolem vyžadujícím soustředění, např. recitování básně nebo 

postupné odečítání 7 od 100.  

Postupem času by měla pacientka sama intervaly prodlužovat (Krhut, 2015). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

3.1 Metodologická část bakalářské práce 

Pro praktickou část bakalářské práce jsme zvolila metodiku kvalitativního 

výzkumu ve dvou kazuistikách u pacientek s diagnostikovanou močovou inkontinencí. 

Kazuistiky obsahují anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého 

rehabilitačního plánu, popis jednotlivých terapií, výstupní kineziologický rozbor, návrh 

dlouhodobého rehabilitačního plánu a závěr.  

Výsledkem praktické části bakalářské práce je zhodnocení vlivu fyzioterapie na 

močovou inkontinenci u těchto pacientek. 

Pacientky jsem získala od vedoucí bakalářské práce paní Bc. Idy Hurtíkové, 

které byly doporučeny jejich ošetřujícími urogynekology. Obě pacientky spadají do 

stejné věkové kategorie (37 a 35 let) a močovou inkontinenci zaznamenaly po porodu. 

Pacientka M. D. trpí 5 let stresovou močovou inkontinencí I. typu a dosud se 

problémem nezabývala. Pacientka R. H. má stresovou močovou inkontinencí II. typu 

rok a půl, přibližně před rokem několikrát navštívila fyzioterapeutickou ambulanci kvůli 

močové inkontinenci a bolestem zad, terapie inkontinence nebyla úspěšná. 

Terapie vybraných pacientek probíhala ambulantně ve zdravotnickém zařízení 

v počtu šesti návštěv a trvání deseti týdnů. V léčbě pacientek jsem vycházela z 

„Ostravského konceptu“, terapie tedy navazovala na výsledek kineziologického rozboru 

a dále jsem se soustředila na svaly pánevního dna, aktivaci jednotlivých funkčních 

vrstev a zapojení v rámci hlubokého stabilizačního systému. Terapie byla doplněna o 

prvky senzomotorické stimulace a celkové posturální korekce. Pacientkám byla 

vysvětlena nezbytnost vlastní aktivity (spolupráce) a byly zainstruovány pro každodenní 

domácí cvičení.  

Subjektivní hodnocení dopadu močové inkontinence na kvalitu života pacientek 

jsem zjišťovala pomocí VAS (vizuální analogová škála), kdy 0 = inkontinence nepůsobí 

žádné subjektivní potíže, 10 = inkontinence působí nesnesitelné potíže a vyplněním 

standardizovaného dotazníku CONTILIFE (0 = vysoká kvalita života, 100 = nízká 

kvalita života) před a po desetitýdenní terapii (Příloha 2).  
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Pacientky podepsaly informovaný souhlas, ve kterém byly seznámeny 

s průběhem terapií a byly informovány, že mohou kdykoli bez udání důvodu z projektu 

odstoupit. 
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3.2 Kazuistika č. 1 

Základní údaje 

pacientka M. D., *1979 (37 let) 

Diagnóza  

N394 Jiná určená inkontinence moči 

 

Anamnéza 

GA: počet porodů: 2; 1 císařským řezem (2008), hmotnost dítěte 2 500 g; 1 vaginální 

(2013), hmotnost dítěte 2800 g, epiziotomie 

RA: matka obtíže s inkontinencí nemá; matka matky ano, pacientka neví, jak dlouho, 

řeší konzervativně inkontinenčními vložkami 

OA: hypofunkce štítné žlázy 

úrazy: v dětství zlomenina pravého předloktí 

operace: kyretáž dělohy (2004), císařský řez (2008) 

SPA: nyní na mateřské dovolené, dříve práce v kanceláři s minimální fyzickou aktivitou 

SpA: dříve 3x týdně aerobic, od r. 2009 nesportuje 

AA: neguje 

FA: Euthyrox, Spasmed 

abúzus: kouření: 0, alkohol: 0, drogy: 0, káva: 1 – 2 denně 

příjem tekutin: pravidelný, 2 l denně 

Vyšetření UZ: naznačená hypermobilita uretry, celému vyšetření dominuje absolutní 

neschopnost kontrahovat svalstvo PD 

NO: Únik moči trvající přibližně 5 let, intenzita obtíží střední (VAS 4/10), pocit nucení 

na močení, po předepsání Spasmedu bez nucení, občas pocit nedomočení, nykturie 0 -

1x/noc, polakysurii neguje. Únik moči ve stresových situacích (kýchání, kašlání, 

skákání přes švihadlo). Pacientka používá menstruační vložky. Pohlavní styk 

nebolestivý, sexuální funkce v pořádku.  

Předchozí rehabilitace  

neguje 

Status presens 

Pacientka je orientovaná, komunikativní a dobře spolupracuje. Subjektivně se cítí dobře, 

bolesti neudává.  



29 

Subjektivní problém pacientky  

Pacientka uvedla jako největší subjektivní problém únik moči, VAS 4/10. 

Informovaný souhlas 

Podepsán, pacientka byla seznámen s tím, že její osobní data budou anonymně použita k 

vypracování bakalářské práce. 

 

Vstupní kineziologický rozbor (20. 1. 2016) 

Výška 168 cm, váha 80 kg, BMI 28,34 – nadváha.  

Aspekce 

Vyšetření postury 

Zezadu 

Paty jsou souměrné. Achillovy šlachy souměrné a v osovém postavení. Podkolenní rýhy 

ve stejné výši. Gluteální rýhy jsou ve stejné výši. Kontura dolních končetin je 

souměrná. M. gluteus maximus je ochablý bilaterálně (palpačně ověřeno), kontura hýždí 

je symetrická. Pravá SIPS leží výše než levá (palpačně ověřeno).  Cristae iliacae ve 

stejné výši. Pravý thorakobrachiální trojúhelník větší než levý. Patrný mírný prosak 

v oblasti bederní páteře. Bilaterálně hypertonus m. erector spinae v oblasti bederní 

páteře (palpačně ověřeno). Páteř v osovém postavení. Lopatky ve stejné vzdálenosti od 

páteře, levá lopatka výše než pravá. Kontura horních končetin je souměrná. Kontura 

krku a ramen asymetrická, levé rameno v elevaci. Hlava v mírné rotaci doleva.  

Zboku 

Kontura dolních končetin je souměrná. Kyčelní, kolenní a hlezenní klouby jsou 

v osovém postavení. Pánev v mírné anteverzi. Hyperlordóza bederní páteře. Břišní stěna 

v prominenci. Mírná hyperkyfóza hrudní páteře. Ramena jsou v protrakci. Hlava 

v mírném předsunu.  

Zepředu 

Kolenní klouby ve stejné výši, pately v osovém postavení. Kontura dolních končetin je 

souměrná. Pravá SIAS níže než levá. Cristae iliacae ve stejné výši. Pravý 

thorakobrachiální trojúhelník větší než levý. Pupek ve střední čáře. Klíční kosti ve 

stejné výši. Kontura horních končetin je souměrná. Kontura krku a ramen asymetrická, 

levé rameno v elevaci. Hlava v mírné rotaci doleva. Obličej symetrický.  
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Vyšetření pánve 

Vyšetření pánve bylo provedeno aspekčně a palpačně. 

Pravá SIAS je uložena níže než levá a pravá SIPS leží výše než levá, což ukazuje na 

torzi pánve. Michaelisova routa je asymetrická. Pánev je v mírné anteverzi. Pravý 

sedací hrbol uložený kaudálněji. Celá oblast je palpačně nebolestivá. 

Bilaterálně pozitivní spine sign, což svědčí pro SI posun. Trendelenburgova zkouška 

vlevo pozitivní. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Dechový stereotyp má fyziologický průběh, převažuje ale horní typ dýchání se 

zapojením pomocných nádechových svalů. 

Vyšetření chůze 

Chůze je plynulá, má pravidelný rytmus a stejnou délku kroku. Je patrné fyziologické 

odvíjení chodidla. Při rychlejší chůzi se objevuje souhyb horních končetin. 

 

Palpace 

Kůže, podkoží a fascie 

Kůže, podkoží a fascie volné. Obtížné vytvoření Küblerovy řasy v oblasti bederní páteře 

bilaterálně. 

Aktivní jizvy 

Bez aktivních jizev. 

Spoušťové body 

V adduktorech kyčelního kloubu bilaterálně. 

Ochablé svaly 

Břišní svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus externus a internus, m. transversus 

abdominis), mm. glutei 

Hypertonické svaly 

Horní vlákna m. trapezius vlevo, adduktory kyčelního kloubu, ischiokrurální svaly a m. 

erector spinae v bederní oblasti bilaterálně. 
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Zkrácené svaly 

Adduktory kyčelního kloubu bilaterálně (2 – velké zkrácení), ischiokrurální svaly 

bilaterálně (1 – malé zkrácení), m. pectoralis major bilaterálně (1 – malé zkrácení), 

horní vlákna m. trapezius vlevo (1 – malé zkrácení). 

Vyšetření funkčních vrstev svalů pánevního dna 

Vyšetření bylo provedeno palpací per cutam, hodnocení síly kontrakce odpovídá 

subjektivnímu zhodnocení autorky (silná kontrakce – střední kontrakce – slabá 

kontrakce – žádná kontrakce). 

1. vrstva – silná kontrakce, 

2. vrstva – slabá kontrakce, na pravé straně výraznější než na levé, 

3. vrstva – žádná kontrakce, patrný souhyb adduktorů kyčelního kloubu a m. 

gluteus maximus bilaterálně. 

 

Dotazník CONTILIFE  

skóre 43 (Příloha 3) 

 

Závěr vyšetření  

Pacientka M. D. ve věku 37 let trpící stresovou močovou inkontinencí I. typu. 

Vyšetřením postury zjištěna pánev v mírné anteverzi, torze pánve vpravo, hyperlordóza 

bederní páteře, prominence břišní stěny, levé rameno v elevaci, protrakce ramen, 

předsun hlavy a hlava v mírné rotaci doleva. Spoušťové body nalezeny v adduktorech 

kyčelního kloubu bilaterálně. Palpačně zjištěna svalová dysbalance mezi 

hypertonickými adduktory kyčelního kloubu, ischiokrurálními svaly, bederními 

vzpřimovači trupu a ochablými břišními svaly a mm. glutei. Pacientka má zkrácené 

adduktory kyčelního kloubu, pectoralis major, ischiokrurální svaly bilaterálně a horní 

vlákna m. trapezius vlevo. Vyšetřením funkčních vrstev svalstva pánevního dna zjištěna 

silná kontrakce 1. vrstvy, slabá kontrakce 2. vrstvy, vpravo výraznější než vlevo a 

3. vrstva bez kontrakce s patrným souhybem m. gluteus maximus a adduktorů kyčelního 

kloubu. Skóre dotazníku CONTILIFE je 43. 

 

 

 



32 

Krátkodobý rehabilitační plán 

- protažení zkrácených svalů,  

- vyrovnání svalových dysbalancí,  

- odstranění spoušťových bodů, 

- edukace a behaviorální opatření, 

- nácvik izolované kontrakce svalů pánevního dna, 

- nácvik relaxace svalů pánevního dna, 

- posturální korekce s využitím prvků posturální terapie a senzomotorické 

stimulace, 

- nácvik břišního dýchání, 

- nácvik korigovaného sedu, stoje a ergonomie v běžných denních činnostech. 

 

Záznam o průběhu fyzioterapie 

1. návštěva, 20. 1. 2016, 14.00 – 15.00 

Na 1. návštěvě byla pacientce odebrána anamnéza a proveden celkový kineziologický 

rozbor včetně vyšetření svalů pánevního dna palpací per cutam. Pacientka byla 

seznámena s průběhem následujících terapií. Dle kineziologického rozboru byla 

pacientce navržena autoterapie k posílení ochablých svalů (m. gluteus maximus a 

medius) a uvolnění zkrácených svalů (adduktory kyčelního kloubu). Pacientka byla 

požádána o vyplnění dotazníku CONTILIFE. 

Pacientka po celou dobu velmi dobře spolupracovala a neudávala žádné obtíže. 

2. návštěva, 25. 1. 2016, 10.00 – 11.00 (za 5 dní) 

Pacientka byla na 2. návštěvě stručně a srozumitelně seznámena s anatomií svalstva 

pánevního dna, s jeho rolí v močové kontinenci a také s jeho zapojením v rámci HSSP. 

Dále proběhla edukace o behaviorálních opatřeních, byla doporučena redukce váhy. 

Poté byly pacientce ošetřeny zkrácené svaly technikou měkkých tkání. Terapie byla 

zaměřena na ozřejmění a uvědomění si všech 3 funkčních vrstev pánevního dna a na 

nácvik relaxace svalů PD. Poté byly pacientce vysvětleny cviky na posílení těchto 

vrstev vleže v kombinaci s dechem a byly uloženy jako autoterapie.  

Pacientka se o terapii aktivně zajímala, neudávala žádné obtíže. 
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3. návštěva, 10. 2. 2016, 10.00 – 11.00 (za 16 dní) 

Na začátku 3. terapie proběhlo nejdříve opakování cviků z 2. návštěvy. Následovalo 

ošetření technikami měkkých tkání, nácvik břišního dýchání s využitím prvků posturální 

terapie a aktivace hlubokého stabilizačního systému. Terapie pokračovala nácvikem 

korigovaného sedu, aktivací pánevních svalů v sedu a při zvedání do stoje.  

Pacientka kvůli dovolené necvičila v předchozích týdnech podle domluvy, slíbila 

nápravu. Během terapie neudávala pacientka žádné obtíže. 

4. návštěva, 4. 3. 2016, 14.00 – 15.00 (za 23 dní) 

Opět proběhlo opakování cviků z předchozí návštěvy a ošetření technikami měkkých 

tkání. Terapie byla zaměřena na aktivaci pánevního dna ve stoji, nácvik korigovaného 

stoje a nákroku dle senzomotorické stimulace, dále aktivaci pánevního dna při cvicích 

na labilních plochách. Autoterapie byla doplněna o cviky posilující ochablé svaly a 

hluboký stabilizační systém. 

Pacientka aktivně spolupracovala, udávala celkové zlepšení fyzické kondice. 

5. návštěva, 24. 3. 2016, 9.00 – 10.00 (za 20 dní) 

Při 5. návštěvě jsem se při terapii zaměřila na nácvik aktivace pánevního dna ve 

stresových situacích, tzn. při zvýšením nitrobřišního tlaku. Dále proběhl nácvik chůze 

do schodů, zvedání břemene a celková edukace k ergonomii při vykonávání běžných 

denních činností. 

Pacientka opět velmi aktivně spolupracovala a popisovala zlepšení kontinence a vědomé 

kontrolování správného sedu a stoje v běžném životě. 

6. návštěva, 31. 3. 2016, 9.00 – 10.00 (za 7 dní) 

Na 6. návštěvě byl proveden výstupní kineziologický rozbor. Pacientka byla znovu 

požádána o vyplnění dotazníku CONTILIFE. Pacientce byl předložen dlouhodobý 

rehabilitační plán. 

Pacientka popisovala zlepšení kontinence, k nechtěnému úniku moči dochází jen 

minimálně v situacích zvýšeného intraabdominálního tlaku. Urgenci na močení již 

vůbec nepociťuje. Inkontinenční pomůcky (menstruační vložky) používá jen v případě 

delší cesty do města. Dle VAS stupnice pacientka své obtíže hodnotí jako 1/10. Udávala 

také vědomé rovnání se a autokorekci při vykonávání běžných denních činností. 
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Výstupní kineziologický rozbor (31. 3. 2016) 

Výška 168 cm, váha 76 kg, BMI 26,93 – nadváha.  

Aspekce 

Vyšetření postury 

Zezadu 

Paty jsou souměrné. Achillovy šlachy souměrné a v osovém postavení. Podkolenní rýhy 

ve stejné výši. Gluteální rýhy jsou ve stejné výši. Kontura dolních končetin je 

souměrná. Kontura hýždí je symetrická. Pravá SIPS leží výše než levá (palpačně 

ověřeno). Cristae iliacae ve stejné výši. Pravý thorakobrachiální trojúhelník větší než 

levý. Páteř v osovém postavení. Lopatky ve stejné vzdálenosti od páteře a ve stejné 

výši. Kontura horních končetin je souměrná. Kontura krku a ramen symetrická. Hlava 

v ose.  

Zboku 

Kontura dolních končetin je souměrná. Kyčelní, kolenní a hlezenní klouby jsou 

v osovém postavení. Pánev v mírné anteverzi. Mírná hyperlordóza bederní páteře. 

Břišní stěna v prominenci. Ramena jsou v protrakci. Hlava v ose.  

Zepředu 

Kolenní klouby ve stejné výši, pately v osovém postavení. Kontura dolních končetin je 

souměrná. Pravá SIAS níže než levá. Cristae iliacae ve stejné výši. Pravý 

thorakobrachiální trojúhelník větší než levý. Pupek ve střední čáře. Klíční kosti ve 

stejné výši. Kontura horních končetin je souměrná. Kontura krku a ramen symetrická. 

Hlava v ose. Obličej symetrický.  

Vyšetření pánve 

Vyšetření pánve bylo provedeno aspekčně a palpačně. 

Pravá SIAS je uložena níž než levá a pravá SIPS leží výš než levá., což ukazuje na torzi 

pánve. Michaelisova routa je asymetrická. Pánev je v mírné anteverzi. Pravý sedací 

hrbol uložený kaudálněji. Celá oblast je palpačně nebolestivá. 

Bilaterálně pozitivní spine sign, což svědčí pro SI posun. Trendelenburgova zkouška 

bilaterálně negativní. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Dechový stereotyp má fyziologický průběh. 
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Vyšetření chůze 

Chůze je plynulá, má pravidelný rytmus a stejnou délku kroku. Je patrné fyziologické 

odvíjení chodidla. Při rychlejší chůzi se objevuje souhyb horních končetin. 

Palpace 

Kůže, podkoží a fascie 

Kůže, podkoží a fascie volné. Obtížné vytvoření Küblerovy řasy v oblasti bederní páteře 

bilaterálně. 

Aktivní jizvy 

Bez aktivních jizev. 

Spoušťové body 

Bez spoušťových bodů. 

Ochablé svaly 

Břišní svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus externus a internus, m. transversus 

obdominis). 

Hypertonické svaly 

Adduktory kyčelního kloubu a m. erector spinae v bederní oblasti bilaterálně. 

Zkrácené svaly 

Adduktory kyčelního kloubu bilaterálně (1 – malé zkrácení), m. pectoralis major 

bilaterálně (1 – malé zkrácení). 

Vyšetření funkčních vrstev svalů pánevního dna  

Vyšetření bylo provedeno palpací per cutam, hodnocení síly kontrakce odpovídá 

subjektivnímu zhodnocení autorky (silná kontrakce – střední kontrakce – slabá 

kontrakce – žádná kontrakce). 

1. vrstva – silná kontrakce, 

2. vrstva – střední kontrakce, 

3. vrstva – střední kontrakce. 

 

Dotazník CONTILIFE  

skóre 32 (Příloha 4) 
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Závěr vyšetření 

Aspekcí a palpací zjištěna torze pánve vpravo, pánev v anteverzi a mírná hyperlordóza 

bederní páteře. Palpačně zjištěny ochablé břišní svaly, hypertonické adduktory 

kyčelního kloubu a m. erector spinae bilaterálně. Zkrácené jsou adduktory kyčelního 

kloubu bilaterálně a m. pectoralis major bilaterálně. Vyšetřením funkčních vrstev svalů 

PD palpací per cutam zjištěna silná kontrakce 1. vrstvy, a střední kontrakce 2. a 3. 

vrstvy. Skóre dotazníku CONTILIFE je 32. 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

- pokračování v každodenním cvičení svalů PD, 

- vědomá aktivace svalů PD při zátěži a ve stresových situacích, 

- vědomá korekce sedu a stoje v běžných denních činnostech, 

- redukce váhy. 

 

Celkové zhodnocení terapie 

Pacientka během terapie velmi dobře spolupracovala, aktivně prováděla autoterapii a 

má velký potenciál pro další zlepšování zdravotního stavu. 

Subjektivně pacientka popisovala zlepšení kontinence, k nechtěnému úniku moči 

dochází jen minimálně, v situacích zvýšeného intraabdominálního tlaku. Urgenci na 

močení již vůbec nepociťuje. Inkontinenční pomůcky (menstruační vložky) používá jen 

ve výjimečných případech. 

Skóre dotazníku CONTILIFE se snížilo ze 43 na 32. Subjektivně hodnotí pacientka 

zlepšení stavu z VAS 4/10 na 1/10. Palpací svalů PD per cutam byla zjištěna změna síly 

kontrakce 2. vrstvy PD na střední ze slabé a 3. vrstvy z žádné kontrakce na střední.  

Pomocí technik měkkých tkání a autoterapie se podařilo protáhnout zkrácené 

ischiokrurální svaly a levý m. trapezius, posílit m. gluteus maximus a m. gluteus medius 

bilaterálně a uvolnit hypertonický m. trapezius vlevo a m. erector spinae bilaterálně. 

Proti vstupnímu vyšetření se zlepšil průběh dechové vlny. 
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3.3 Kazuistika č. 2 

Základní údaje 

Pacientka R. H., *1981 (35 let) 

Diagnóza  

N393 Stresová inkontinence 

Anamnéza 

GA: počet porodů: 1, vaginální (2014), 12 hodin trvání, hmotnost dítěte 3000 g, 

epiziotomie 

RA: matka mírné obtíže s inkontinencí od 55 let věku, řeší pouze inkontinenčními 

pomůckami 

OA: patní ostruhy (2012) 

SPA: nyní na mateřské dovolené, dříve práce v kanceláři, žurnalistka 

SpA: žádná 

AA: neguje 

FA: neguje 

abúzus: kouření: 0, alkohol: 0, drogy: 0, káva/čaj: 0 

příjem tekutin: nepravidelný a nedostatečný, do 1 l denně 

NO: Únik moči trvající přibližně rok a půl, intenzita obtíží VAS 6/10. K úniku dochází 

ve stresových situacích (smích, kašlání, kýchání) a při zvýšené fyzické aktivitě (dřep, 

běh). Dysurii neguje, nykturie 1 – 2x za noc. Pacientka používá inkontinenční vložky. 

Pohlavní styk nemá.  

Předchozí rehabilitace  

Přibližně před rokem navštívila pacientka několikrát fyzioterapeutickou ambulanci 

v místě bydliště, cviky na posílení svalstva pánevního dna již zapomněla.  

Sestra v ordinaci urologa jí poradila cvičit pánevní dno přerušováním močení, toto 

pacientka prováděla 3 – 4 měsíce každý den. Skončila asi před půl rokem. 

Status presens 

Pacientka je orientovaná, komunikativní a dobře spolupracuje. Subjektivně se cítí dobře, 

bolesti neudává.  

Subjektivní problém pacientky  

Pacientka uvedla jako největší subjektivní problém únik moči, VAS 6/10. 
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Informovaný souhlas 

Podepsán, pacientka byla seznámen s tím, že její osobní data budou anonymně použita k 

vypracování bakalářské práce. 

 

Vstupní kineziologický rozbor (18. 1. 2016) 

Výška 162 cm, váha 74 kg, BMI 28,2 – nadváha. 

Aspekce 

Vyšetření postury 

Zezadu 

Valgozita pat. Achillovy šlachy jsou souměrné. Podkolenní rýhy ve stejné výši. 

Valgozita kolen. Gluteální rýhy jsou ve stejné výši. Kontura dolních končetin je 

souměrná. M. gluteus maximus je hypotonický bilaterálně (palpačně ověřeno), kontura 

hýždí je symetrická. Intergluteální rýha v sagitální rovině. SIPS ve stejné výši. Cristae 

iliacae ve stejné výši. Bilaterálně hypertonus m. erector spinae v oblasti bederní páteře 

(palpačně ověřeno). Hyperlordóza bederní páteře s ostrým vrcholem v oblasti L2. 

Prosak v oblasti bederní páteře. Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické. Páteř 

v osovém postavení. Lopatky ve stejné vzdálenosti od páteře a ve stejné výši. Kontura 

horních končetin je souměrná. Kontura krku a ramen asymetrická, levé rameno v 

elevaci. Hlava v mírné rotaci doleva.  

Zboku 

Kontura dolních končetin je souměrná. Hyperextenze kolenních kloubů. Pánev v 

anteverzi. Hyperlordóza bederní páteře. Velká prominence břišní stěny. Mírná 

hyperkyfóza hrudní páteře. Protrakce ramen. Hlava v mírném předsunu. 

Zepředu 

Propadlá příčná i podélná nožní klenba. Špičky vytočeny zevně. Kolenní klouby ve 

stejné výši, valgozita kolen. Kontura dolních končetin je souměrná. Pravá SIAS výše 

než levá (zjištěno palpačně, aspekčně pro velkou trunkální obezitu nemožné). Cristae 

iliacae ve stejné výši (palpačně ověřeno). Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické. 

Pupek ve střední čáře. Klíční kosti ve stejné výši. Kontura horních končetin je 

souměrná. Kontura krku a ramen asymetrická, levé rameno v elevaci. Hlava v mírné 

rotaci doleva. Obličej symetrický.  
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Vyšetření pánve 

Vyšetření pánve bylo provedeno aspekčně a palpačně. 

Pravá SIAS je uložena výše než levá, SIPS jsou ve stejné výši a palpačně citlivé. 

Michaelisova routa symetrická s patrným prosakem oblasti. Pánev je v anteverzi. Sedací 

hrboly ve stejné výši. Spine sign negativní. Trendelenburgova zkouška negativní. 

Vyšetření chůze 

Chůze má pravidelný rytmus a stejnou délku kroku. Postavení dolních končetin je ve 

valgózním postavení kolen a pat, špičky jsou vytočeny zevně. Nášlap na střed chodidla. 

Odraz ze špičky je malý. 

Vyšetření dechové vlny 

Dechová vlna má fyziologický průběh, převažuje ale horní typ dýchání. 

Palpace 

Kůže, podkoží a fascie 

Kůže, podkoží a fascie volné. Obtížné vytvoření Küblerovy řasy v oblasti bederní páteře 

bilaterálně. 

Aktivní jizvy 

Bez aktivních jizev. 

Spoušťové body 

V adduktorech kyčelního kloubu a m. gluteus medius bilaterálně. 

Ochablé svaly 

Břišní svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus externus a internus, m. transversus 

abdominis), m. gluteus maximus bilaterálně. 

Hypertonické svaly 

Adduktory kyčelního kloubu, m. erector spinae v bederní oblasti, ischiokrurální svaly a 

zevní rotátory kyčelního kloubu bilaterálně. 

Zkrácené svaly 

Adduktory kyčelního kloubu bilaterálně (1 – malé zkrácení), ischiokrurální svaly 

bilaterálně (1 – malé zkrácení), m. tensor fasciae latae bilaterálně (2 – velké zkrácení), 

m. iliopsoas bilaterálně (1 – malé zkrácení), m. rectus femoris bilaterálně (1 – malé 

zkrácení). 
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Vyšetření funkčních vrstev svalů pánevního dna  

Vyšetření bylo provedeno palpací per cutam, hodnocení síly kontrakce odpovídá 

subjektivnímu zhodnocení autorky (silná kontrakce – střední kontrakce – slabá 

kontrakce – žádná kontrakce). 

1. vrstva – silná kontrakce, 

2. vrstva - slabá kontrakce, 

3. vrstva – slabá kontrakce. 

 

Dotazník CONTILIFE  

skóre 60 (Příloha 5) 

 

Závěr vyšetření 

Pacientka R. H. ve věku 35 let trpící stresovou močovou inkontinencí II. typu. 

Vyšetřením postury zjištěna valgozita pat a kolenních kloubů, špičky dolních končetin 

jsou vytočeny zevně. Hyperlordóza bederní páteře. Velká prominence břišní stěny. 

Pacientka dýchá převážně horním typem dýchání. Spoušťové body přítomny v 

adduktorech kyčelního kloubu bilaterálně a m. gluteus medius bilaterálně. Palpačně 

zjištěna svalová dysbalance mezi hypertonickými adduktory kyčelního kloubu, 

bederními vzpřimovači trupu, ischiokrurálními svaly a zevními rotátory kyčelního 

kloubu a ochablými břišními svaly a m. gluteus maximus bilaterálně. Pacientka má 

zkrácené adduktory kyčelního kloubu, ischiokrurální svaly, tensor fasciae latae, m. 

iliopsoas bilaterálně a m. rectus femoris bilaterálně. Vyšetřením funkčních vrstev 

svalstva pánevního dna zjištěna silná kontrakce 1. vrstvy, slabá kontrakce 2. vrstvy a 3. 

vrstvy. Skóre dotazníku CONTILIFE je 60. 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

- protažení zkrácených svalů,  

- vyrovnání svalových dysbalancí, 

- odstranění spoušťových bodů, 

- edukace a behaviorální opatření, 

- nácvik a edukace izolované kontrakce svalů pánevního dna, 

- nácvik relaxace svalů pánevního dna, 
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- posturální korekce s využitím prvků posturální terapie a senzomotorické 

stimulace, 

- nácvik břišního dýchání, 

- nácvik korigovaného sedu, stoje a ergonomie v běžných denních činnostech. 

 

Záznam o průběhu fyzioterapie 

1. návštěva, 18. 1. 2016, 14.30 – 15.30 

Na 1. návštěvě byla pacientce odebrána anamnéza a proveden celkový kineziologický 

rozbor včetně vyšetření svalů pánevního dna palpací per cutam. Pacientka byla 

seznámena s průběhem následujících terapií. Dle kineziologického rozboru byla 

pacientce navržena autoterapie k posílení oslabených svalů (m. gluteus maximus) a 

uvolnění zkrácených svalů (adduktory kyčelního kloubu, ischiokrurální svaly, m. 

iliopsoas). Pacientka byla požádána o vyplnění dotazníku CONTILIFE. 

Pacientka po celou dobu velmi dobře spolupracovala a neudávala žádné obtíže. 

2. návštěva, 29. 1. 2016, 14.30 – 15.30 (za 11 dní) 

Pacientka byla na 2. návštěvě stručně a srozumitelně seznámena s anatomií svalstva 

pánevního dna, s jeho rolí v močové kontinenci a také s jeho zapojením v rámci HSSP. 

Dále proběhla edukace o behaviorálních opatřeních, byl doporučeno zvýšit pitný režim 

a redukce váhy. Poté byly pacientce ošetřeny zkrácené svaly a spoušťové body 

technikami měkkých tkání. Terapie pánevního dna byla zaměřena na ozřejmění a 

uvědomění si všech 3 funkčních vrstev a na nácvik relaxace svalů PD. Poté byly 

pacientce vysvětleny cviky na posílení těchto vrstev vleže v kombinaci s dechem a byly 

uloženy jako autoterapie.  

Pacientka dobře spolupracovala a aktivně se zajímala o teorii močové inkontinence, 

během terapie neudávala žádné obtíže. 

3. návštěva, 12. 2. 2016, 14.15 – 15.15 (za 14 dní) 

Na začátku 3. terapie proběhlo nejdříve opakování cviků z 2. návštěvy. Následovalo 

ošetření technikami měkkých tkání, nácvik „malé nohy“ s využitím prvků 

senzomotorické stimulace a nácvik břišního dýchání. Terapie pokračovala nácvikem 

korigovaného sedu, aktivací pánevních svalů v sedu a při zvedání do stoje.  
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Pacientka během terapie dobře spolupracovala, vlivem celkově snížené kondice je pro 

ni jakékoli cvičení fyzicky velmi náročné. 

4. návštěva, 4. 3. 2016, 15.00 – 16.00 (za 21 dní) 

Opět proběhlo opakování cviků z předchozí návštěvy a ošetření technikami měkkých 

tkání. Terapie byla zaměřena na aktivaci pánevního dna ve stoji, nácvik korigovaného 

stoje a nákroku dle senzomotorické stimulace, dále aktivaci pánevního dna při cvicích 

na labilních plochách. Autoterapie byla doplněna o cviky posilující oslabené svaly a 

hluboký stabilizační systém. 

Pacientka během terapie aktivně spolupracovala, neudávala žádné obtíže. 

5. návštěva, 24. 3. 2016, 10.00 – 11.00 (za 20 dní) 

Při 5. návštěvě jsem se při terapii zaměřila na nácvik aktivace pánevního dna ve 

stresových situacích, tzn. při zvýšení nitrobřišního tlaku. Dále proběhl nácvik chůze do 

schodů a zvedání břemene. 

Pacientka opět aktivně spolupracovala, popisovala malé zlepšení kontinence. 

6. návštěva, 1. 4. 2016, 9.00 – 10.00 (za 8 dní) 

Na 6. návštěvě byl proveden výstupní kineziologický rozbor. Pacientka byla znovu 

požádána o vyplnění dotazníku CONTILIFE. Pacientce byl předložen dlouhodobý 

rehabilitační plán. 

Pacientka popisovala mírné zlepšení kontinence převážně vsedě. Dle VAS stupnice 

pacientka své obtíže hodnotí jako 4/10. 

 

Výstupní kineziologický rozbor (1. 4. 2016) 

Výška 162 cm, váha 76,4 kg, BMI 29,3 – nadváha. 

Aspekce 

Vyšetření postury 

Zezadu 

Valgozita pat. Achillovy šlachy jsou souměrné. Podkolenní rýhy ve stejné výši. 

Valgozita kolen. Gluteální rýhy jsou ve stejné výši. Kontura dolních končetin je 

souměrná. M. gluteus maximus je hypotonický bilaterálně (palpačně ověřeno), kontura 

hýždí je symetrická. SIPS ve stejné výši (zjištěno palpačně). Cristae iliacae ve stejné 
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výši. Bilaterálně hypertonus m. erector spinae v oblasti bederní páteře (palpačně 

ověřeno). Hyperlordóza bederní páteře s ostrým vrcholem v oblasti L2. Prosak v oblasti 

bederní páteře. Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické. Páteř v osovém postavení. 

Lopatky ve stejné vzdálenosti od páteře a ve stejné výši. Kontura horních končetin je 

souměrná. Kontura krku a ramen symetrická. Hlava v ose.  

Zboku 

Kontura dolních končetin je souměrná. Hyperextenze kolenních kloubů. Pánev v 

anteverzi. Hyperlordóza bederní páteře. Velká prominence břišní stěny. Mírná 

hyperkyfóza hrudní páteře. Protrakce ramen. Hlava v mírném předsunu. 

Zepředu 

Propadlá příčná i podélná nožní klenba. Špičky vytočeny zevně. Kolenní klouby ve 

stejné výši, valgozita kolen. Kontura dolních končetin je souměrná. Pravá SIAS výše 

než levá (zjištěno palpačně, aspekčně pro velkou trunkální obezitu nemožné). Cristae 

iliacae ve stejné výši (palpačně ověřeno). Thorakobrachiální trojúhelníky symetrické. 

Pupek ve střední čáře. Klíční kosti ve stejné výši. Kontura horních končetin je 

souměrná. Kontura krku a ramen symetrická. Hlava v ose. Obličej symetrický.  

Vyšetření pánve 

Vyšetření pánve bylo provedeno aspekčně a palpačně. 

Pravá SIAS je uložena výše než levá, SIPS jsou ve stejné výši. Michaelisova routa 

symetrická s patrným prosakem oblasti. Pánev je v anteverzi. Sedací hrboly ve stejné 

výši. Palpačně citlivý levý trochanter major. 

Spine sign negativní. Trendelenburgova zkouška negativní. 

Vyšetření chůze 

Chůze má pravidelný rytmus a stejnou délku kroku. Postavení dolních končetin je ve 

valgózním postavení kolen a pat, špičky jsou vytočeny zevně. Nášlap na střed chodidla. 

Odraz ze špičky je malý. 

Vyšetření dechové vlny 

Dechová vlna má fyziologický průběh. 
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Palpace 

Kůže, podkoží a fascie 

Kůže, podkoží a fascie volné. Obtížné vytvoření Küblerovy řasy v oblasti bederní páteře 

bilaterálně. 

Aktivní jizvy 

Bez aktivních jizev. 

Spoušťové body 

V m. gluteus medius vlevo. 

Ochablé svaly 

Břišní svaly (m. rectus abdominis, m. obliquus externus a internus, m. transversus 

abdominis 

Hypertonické svaly 

Adduktory kyčelního kloubu, m. erector spinae v bederní oblasti. 

Zkrácené svaly 

Adduktory kyčelního kloubu bilaterálně (1 – malé zkrácení), ischiokrurální svaly 

bilaterálně (1 – malé zkrácení), tensor fasciae latae bilaterálně (1 – malé zkrácení), m. 

iliopsoas bilaterálně (1 – malé zkrácení). 

Vyšetření funkčních vrstev svalů pánevního dna  

Vyšetření bylo provedeno palpací per cutam, hodnocení síly kontrakce odpovídá 

subjektivnímu zhodnocení autorky (silná kontrakce – střední kontrakce – slabá 

kontrakce – žádná kontrakce). 

1. vrstva – silná kontrakce, 

2. vrstva – střední kontrakce, 

3. vrstva – slabá kontrakce. 

 

Dotazník CONTILIFE  

skóre 53 (Příloha 6) 

 

Závěr vyšetření 

Vyšetřením postury zjištěna valgozita pat a kolenních kloubů, špičky dolních končetin 

jsou vytočeny zevně. Hyperextenze kolenních kloubů. Hyperlordóza bederní páteře. 
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Velká prominence břišní stěny. Při chůzi je patrná valgozita kotníků a kolen, špičky 

jsou vytočeny zevně, odraz ze špičky je malý. Spoušťové body přítomny v m. gluteus 

medius vlevo. Palpačně zjištěna svalová dysbalance mezi ochablými břišními svaly a 

hypertonickými adduktory kyčelního kloubu a bederními vzpřimovači trupu.  Zkrácené 

svaly: adduktory kyčelního kloubu, ischiokrurální svaly, tensor fasciae latae a m. 

iliopsoas bilaterálně. Vyšetřením funkčních vrstev svalstva pánevního dna zjištěna silná 

kontrakce 1. vrstvy, střední kontrakce 2. vrstvy a slabá kontrakce 3. vrstvy. Skóre 

dotazníku CONTILIFE je 53. 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

- pokračování v každodenním cvičení svalů PD, 

- vědomá aktivace svalů PD při zátěži a ve stresových situacích, 

- vědomá korekce sedu a stoje v běžných denních činnostech, 

- redukce váhy, 

- kontrola správného pitného režimu. 

 

Celkové zhodnocení terapie 

Pacientka během návštěv spolupracovala, autoterapii se dle svých slov příliš nevěnovala 

kvůli nedostatku času. I přesto popisovala malé zlepšení kontinence převážně vsedě a 

při řízení automobilu. 

Skóre dotazníku CONTILIFE se snížilo z 60 na 53. Subjektivně hodnotí pacientka 

zlepšení stavu z VAS 6/10 na 4/10. Palpací svalů PD per cutam byla zjištěno zvýšení 

síly kontrakce 2. vrstvy PD na střední ze slabé. 

Pomocí technik měkkých tkání se podařilo protáhnout zkrácený m. rectus femoris 

bilaterálně a uvolnit hypertonické ischiokrurální svaly a zevní rotátory kyčelního kloubu 

bilaterálně. Došlo k posílení m. gluteus maximus bilaterálně. 
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4 DISKUZE 

Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (International Continence Society, 

ICS) by fyzioterapie měla být metodou první volby v léčbě močové inkontinence u žen 

všech typů nízké a střední závažnosti. Dle Krhuta (2015) však stále mnoho 

urogynekologů nevěnuje fyzioterapii dostatečnou pozornost, ačkoli je obecně na 

správně prováděnou fyzioterapii pohlíženo jako plnohodnotnou metodu konzervativní 

léčby fyzioterapie.  

Holaňová  a Krhut ve svém článku (2010) uvádějí, že v USA, Velké Británii, 

Austrálii a skandinávských zemích je proti České republice fyzioterapie močové 

inkontinence velmi rozšířena.  

Jako sporné se mi jeví využití Kegelovy metody posilování svalů pánevního dna. 

V článcích českých autorů zabývajících se léčbou močové inkontinence pomocí 

fyzioterapie je popisována jako zastaralá. Příliš se totiž soustředí na posilování sfinkterů 

místo selektivní kontrakce jednotlivých funkčních vrstev pánevního dna. Chybí zde 

vyšetření dalších součástí pohybového aparátu, které mohou hrát roli ve vzniku 

dysfunkce pánevního dna (Holaňová, Krhut, 2010; Hoskovcová in Kolář, 2009).   

V anglicky psané literatuře je ale právě metoda Kegelova cvičení neboli PFMT 

(pelvic floor muscle training) uváděna jako metoda první volby v léčbě močové 

inkontinence u žen. Dumoulin (2014) popisuje 21 studií zahrnujících celkově 1281 žen, 

skupina provádějících  PFMT čítala 665 žen a kontrolní skupina bez cvičení 616. Ženy 

se stresovou močovou inkontinencí z PFMT skupiny uváděly až 8krát častěji uzdravení 

a 17krát častěji zlepšení zdravotního stavu než ženy z kontrolní skupiny. Ve studiích, 

které nerozlišovaly typ močové inkontinence, došlo u PFMT skupiny rovněž ke zlepšení 

zdravotního stavu na rozdíl od kontrolní skupiny, efekt byl ale menší. Celkově 

popisovaly ženy léčené PFMT méně častý únik moči a menší nucení na močení během 

dne. Udávaly také zlepšení sexuálních funkcí. Bylo zmíněno pouze několik vedlejší 

účinků, žádný z nich nebyl vážný. Dumoulin uzavírá, že PFMT je vhodné jako metoda 

první volby v léčbě močové inkontinence u žen a uvádí nutnost zkoumání 

dlouhodobého efektu cvičení. 

Nejnovější metodou využívanou v České republice k léčbě močové inkontinence 

u žen je tzv. „Ostravský koncept“ spojující posturální přístup a nácvik kontrakce 

jednotlivých funkčních vrstev pánevního dna. Účinnost „Ostravského konceptu“ 
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dokládá studie provedená Holaňovou v roce 2010, trvající 6 měsíců. Před léčbou byla 

hodnota VAS souboru 5,39, po terapii 2,68. Maximální síla kontrakce svalů PD byla 

před terapií 19,84 cm vodního sloupce, po terapii 22,21 cm vodního sloupce. Průměrná 

doba trvání maximální kontrakce byla před léčbou 5,09 s a po léčbě 9,21 s. Stojí ovšem 

za úvahu, zda je vhodné k posuzování účinnosti léčby používat průměrnou hodnotu 

maximální kontrakce, vycházíme-li z předpokladu, že síla svalové kontrakce je přísně 

individuální a nevypovídá o funkci svalů. 

V rámci behaviorálních opatření se autoři shodují v doporučení redukce tělesné 

hmotnosti (pokud má pacientka nadváhu), dostatečného příjmu tekutin, přiměřené 

sportovní aktivity, péče o pravidelnou stolici, vyloučení stresu, relaxace a správných 

pohybových stereotypů. Škodlivá je dlouhodobá jednostranná zátěž i minimální nebo 

žádná fyzická aktivita (Hoskovcová in Kolář, 2009; Wesnes, 2013). 

Tato doporučení se mohou odrážet i ve výsledcích kazuistik uvedených v mé 

bakalářské práci. Pacientka M. D., která byla před onemocněním zvyklá na pravidelný 

pohyb, dodržovala pravidelný a dostatečný pitný režim, během terapie zredukovala 

svou váhu o 4 kg, dodržovala autoterapii a byla v léčbě úspěšnější. Pacientka R. H. proti 

tomu nikdy nesportovala, pitný režim během terapie zvýšila nedostatečně, pouze na 

1,25 l, a její hmotnost se zvýšila o 2 kg. Její kontinence se zlepšila jen mírně. 

Nezbytnou součástí kineziologického rozboru pacientky s močovou inkontinencí 

je i vyšetření svalů pánevního dna per vaginam. Vyšetřující fyzioterapeut tlačí prsty 

zavedenými do vaginy na zadní poševní stěnu proti rektu. K posouzení kvality svalové 

kontrakce se běžně využívá šestistupňová Oxfordská stupnice, kde stupeň 0 = žádná 

zjistitelná kontrakce, 1 = zachvění nebo stah pod prstem vyšetřujícího, 2 = slabá 

kontrakce, 3 = mírná kontrakce s lehkým nadzvednutím hráze a sevřením prstů, 4 = 

dobrá kontrakce, která je schopna elevovat zadní poševní stěnu proti odporu, 5 = pevná 

kontrakce pánevních svalů, odolávající silnějšímu tlaku na hráz a zadní poševní stěnu 

(Krahulec, 2003). Vyšetření per vaginam smí provádět pouze proškolený fyzioterapeut, 

proto jsem ve své práci palpovala svaly pánevního dna per cutam a sílu kontrakce 

hodnotila jako silnou, střední, slabou a žádnou. Hodnocení bylo pouze subjektivní a 

vzhledem k malé zkušenosti s touto technikou mohlo dojít k palpační iluzi. 

Jako vhodný doplněk k léčbě močové inkontinence u žen se téměř ve veškeré 

literatuře uvádí biofeedback, který umožňuje kontrolu správnosti cvičení jak pacientce, 
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tak terapeutovi. Gameiro (2010) ve své studii porovnával léčbu pacientek s močovou 

inkontinencí pomocí vaginálních konusů proti pacientkám cvičícím PFMT. V obou 

skupinách došlo ke snížení nykturie, snížilo se hodnocení obtíží pomocí VAS a 

významně se zvýšila svalová síla svalů pánevního dna rovněž u obou skupin. Mezi 

porovnávanými skupinami nebyl významnější rozdíl.  

Pacientky, které trpí močovou inkontinencí, často cvičí podle letáčků a brožurek 

z čekáren urologických či gynekologických ambulancí. V těchto příručkách jsou 

popsány cviky, které předpokládají reflexní aktivitu pánevního dna při kontrakci 

svalových skupin upínajících se v jeho blízkosti, tedy synkinetický přístup. Holaňová a 

Krhut (2010) uvádějí, že je efekt tohoto cvičení velmi malý, neboť pacientka se nenaučí 

cíleně ovládat svaly pánevního dna a nemůže je pak zapojit v krizových situacích při 

náhlém zvýšení intraabdominálního tlaku.  

Jako jednu z podmínek úspěšné léčby močové inkontinence pomocí fyzioterapie 

uvádějí Holaňová a Krhut (2010) nezbytnost mezioborové spolupráce mezi 

fyzioterapeuty a urogynekology a že by terapii měl vést zkušený fyzioterapeut 

specializovaný na danou problematiku. 

Limitací fyzioterapie v léčbě močové inkontinence u žen je dle Krhuta (2015) 

především nesourodost jejího obsahu a formy. V literatuře se pod pojmem cvičení 

pánevního dna příliš nerozlišují jednotlivé přístupy k léčbě močové inkontinence ani 

skupinová cvičení od individuálních, postupy zde zahrnuté se liší intenzitou i délkou 

trvání a výsledky se nehodnotí stejnými metodami. Krahulec (2003) popisuje podobnou 

nejednotnost i v oblasti biofeedbacku, kde nebyly standardizovány velikost ani tvar 

perineometrických sond a je tedy velmi obtížné mezi sebou jednotlivé studie 

porovnávat. 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala močovou inkontinencí u žen a její léčbou 

pomocí fyzioterapie. Cílem práce bylo podat ucelený přehled o možnostech a metodách 

fyzioterapie v léčbě ženské močové inkontinence a zjistit vliv fyzioterapie na močovou 

inkontinenci u vybraných pacientek. 

Teoretická část této práce popisovala funkční anatomii pánevního dna, jeho roli 

v hlubokém stabilizačním systému a jeho propojení se vzdálenými anatomickými 

oblastmi, se kterými se vzájemně ovlivňuje na základě zřetězených poruch. Dále se 

zaměřila na močovou inkontinenci u žen, její definici, základní dělení, prevalenci, 

etiologii a patofyziologické mechanismy jejího vzniku. Kapitola Fyzioterapie močové 

inkontinence popisovala teoretická východiska fyzioterapie močové inkontinence a 

fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence – Kegelovy cviky, synkinetický 

přístup, posturální přístup a metodu „Ostravského konceptu“. Dále jsem popsala 

pomůcky využívané jako doplněk fyzioterapie močové inkontinence - elektrostimulaci, 

biofeedback a vaginální konusy. Na závěr teoretické části jsem uvedla kapitolu 

popisující léčbu urgentní močové inkontinence. 

Praktická část bakalářské práce obsahovala kazuistiky dvou pacientek 

s diagnostikovanou močovou inkontinencí. Kazuistiky obsahovaly anamnézu, vstupní 

kineziologický rozbor, návrh krátkodobého rehabilitačního plánu, popis jednotlivých 

terapií, výstupní kineziologický rozbor, návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu a 

závěr. V terapii močové inkontinence jsem vycházela z metody „Ostravského 

konceptu“, jelikož představuje komplexní přístup, který spojuje posturální terapii 

s terapií zaměřenou na selektivní aktivaci jednotlivých funkčních vrstev pánevního dna, 

respektuje možné zřetězené poruchy a jeho cílem je použití cílené kontrakce svalů 

pánevního dna ve stresových situacích. 

Pacientka M. D. popisovala po 10 týdnech terapie zlepšení kontinence, 

k nechtěnému úniku moči docházelo jen minimálně v situacích zvýšeného 

intraabdominálního tlaku. Urgenci na močení již vůbec nepociťovala. Inkontinenční 

pomůcky používala jen ve výjimečných případech. Palpačním vyšetřením bylo zjištěno 

zvýšení síly svalové kontrakce 2. a 3. vrstvy svalů pánevního dna, 1. vrstva byla funkční 

od počátku terapie. Skóre dotazníku CONTILIFE se snížilo ze 43 na 32 a subjektivně 

hodnotila pacientka zlepšení stavu z VAS 4/10 na 1/10. Zlepšilo se také její celkové 
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držení těla. Pacientka během celé terapie výborně spolupracovala, dodržovala 

behaviorální opatření a každý den cvičila. 

Pacientka R. H. se zlepšila pouze málo, zlepšení kontinence pociťovala převážně 

vsedě. Její CONTILIFE skóre ze snížilo z 60 na 53, VAS z 6/10 na 4/10 . Palpačně bylo 

zjištěno zvýšení síly svalové kontrakce 2. vrstvy svalů pánevního dna. Pacientka během 

návštěv spolupracovala, cvičila ale nepravidelně a příliš nedodržovala behaviorální 

opatření. 

Z výsledků praktické části bakalářské práce je patrný pozitivní vliv fyzioterapie 

na močovou inkontinenci u vybraných pacientek. Z dotazníku CONTILIFE vyplývá i 

pozitivní vliv na psychiku pacientek. Výsledky terapie obou pacientek ukazují, že 

zlepšení kontinence velmi závisí na spolupráci pacientky a jejím aktivním přístupu 

k terapii.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

OA  osobní anamnéza 

RA  rodinná anamnéza 

GA  gynekologická anamnéza 

NO  nynější onemocnění 

SPA  sociálně-pracovní anamnéza 

SpA  sportovní anamnéza 

FA  farmakologická anamnéza 

AA  alergická anamnéza 

BMI  body mass index 

kg  kilogram 

SIAS  spina iliaca anterior superior 

SIPS  spina iliaca posterior superior 

m.  musculus 

mm.  musculi 

n. nervus 

VAS  vizuální analogová škála 

PD  pánevní dno 

HSS  hluboký stabilizační systém 

PFMT pelvic floor muscle training 

tzv.  takzvaný 

SI  sakroiliakální 

cm  centimetr 

s  sekunda 

ms milisekunda 

Hz  hertz 

EEG  elektroencefalografie 

EMG  elektromyografie 
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PŘÍLOHA 7  

                                     Informovaný souhlas 

pro bakalářskou práci: Močová inkontinence u žen a její léčba fyzioterapií  

období realizace: leden 2016 – duben 2016  

 

Vážená paní,  

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na praktické části bakalářské práce, 

jejíž součástí je neinvazivní vyšetření, kineziologický rozbor a absolvování terapie. 

Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže 

uvedeným prohlášením.  

Prohlášení  

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu 

mne informovala o podstatě projektu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které 

budou při projektu používány. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity 

jen pro účely bakalářské práce a že výsledky této práce mohou být anonymně 

publikovány.  

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase 

zvážit, měl/a jsem možnost se řešitelky zeptat na vše, co jsem považovala za pro mne 

podstatné a potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostala jasnou a srozumitelnou 

odpověď. Jsem informována, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu 

odstoupit, a to i bez udání důvodu.  

Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu: 

__________________________________________________________________ 

V Praze dne: 

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu: 

_____________________________________________________________________ 

V Praze dne: 

 


