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normální nález

UTD P2

UTD P3

UTD P1



pánvička < 10 mm

bez dilatace kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

normální nález



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1



12 mm

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1



12 mm

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1



pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1
nízké riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1
nízké riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1
nízké riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

12 mm



pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1
nízké riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2
střední riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1
nízké riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2
střední riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3



pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1
nízké riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2
střední riziko

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3



pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1



pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1

kontrolní UZ 
za 1-6 měsíců

MCUG 
dle klinika

ATB 
dle klinika

isotopy: 
nejsou doporučeny



pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1

kontrolní UZ 
za 1-6 měsíců

MCUG 
dle klinika

ATB 
dle klinika

isotopy: 
nejsou doporučeny

kontrolní UZ 
za 1-3 měsíce

MCUG 
dle klinika

ATB 
dle klinika

isotopy: 
dle klinika



pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

abnormální tloušťka 
parenchymu

abnormální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

abnormální močový 
měchýř

UTD P3

pánvička ≥ 15 mm

dilatace periferních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

abnormální uretery

normální močový měchýř

UTD P2

pánvička 10-14 mm

dilatace centrálních 
kalichů

normální tloušťka 
parenchymu

normální vzhled 
parenchymu

normální uretery

normální močový měchýř

UTD P1

kontrolní UZ 
za 1-6 měsíců

MCUG 
dle klinika

ATB 
dle klinika

isotopy: 
nejsou doporučeny

kontrolní UZ 
za 1-3 měsíce

MCUG 
dle klinika

ATB 
dle klinika

isotopy: 
dle klinika

kontrolní UZ 
za 1 měsíc

MCUG 
ano

ATB 
ano

isotopy: 
dle klinika





UTD P1

UTD P2

UTD P3

normální nález



UTD P1

UTD P2

UTD P3

normální nález





> 48 hodin



> 48 hodin UZ
pánvička, kalichy, 
uretery, parenchym,
močový měchýř



> 48 hodin UZ
pánvička, kalichy, 
uretery, parenchym,
močový měchýř

slovní popis
norma/UTD P1-P3
doporučení




