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ABSTRAKT 

Název: Vliv menstruačního cyklu na sportovní trénink 

Cíl: Cílem mé bakalářské práce je na základě nashromážděných informací popsat možný 

vliv dílčích menstruačních fází na sportovní trénink. Přispět k problematice specifického 

a individuálního přístupu trénování dívek/žen během jednotlivých fází menstruačního 

cyklu a zároveň navrhnout možnosti, jak sportovní trénink přizpůsobit menstruačnímu 

cyklu svěřenkyně.  Tato práce bude sloužit jako pilotní studie pro mou diplomovou práci. 

Metody: Rešerše monografie, která se zabývá problematikou menstruačního cyklu.  

Výsledky: Vliv menstruačního cyklu na sportovní trénink není nijak zásadní, ale i přesto 

se lze s pár účinky setkat. Jedná se především o rozvoj silových schopností ve folikulární 

fázi. V porovnání se silovým trénováním ve fází luteální je možno pozorovat lepší silovou 

výkonnost. Dalším zjištěním byl častější výskyt zranění ve folikulární fázi.  

Klíčová slova: menstruační fáze, hormony, patologie menstruačního cyklu, fyzický 

výkon 



 

ABSTRACT 

Title: Effects of menstrual cycle on sports performance 

Objectives: The goal of this thesis is to detect possible effect of current menstrual phase 

on womens sports training. It aims to contribute to possible individual approach to the 

training and suggest the options on how to adjust it based on a current menstrual phase of 

the charge. This paper is a pilot project for my master‘s thesis. 

Methods: Search of monograph which pursue issue of menstrual cycle. 

Results: Menstrual cycle does not affect sports training significantly, however minor 

effects were identified. It is mainly development of power abilities during the follicular 

phase. Compared to the luteal phase, the power performance was observed to be 

improved. Another worth mentioning finding is increased injury occurence during the 

follicular phase of menstrual cycle. 

Keywords: menstrual phases, hormons, pathology of the menstrual cycle, physical 

performance
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1 ÚVOD 

Menstruace je díky vyspělosti naší společnosti již běžně probírané téma. Je to 

součást života většiny dívek od 13-15 let až do menopauzy, která přichází kolem 

padesátého roku života. Menstruace je ale jen jedna fáze celého cyklu trvajícího  

u zdravých žen 25-30 dní. Během tohoto cyklu probíhá v ženském těle mnoho 

fyziologických změn, které jsou řízeny hormonálními markery menstruačního cyklu. 

Koncentrace jednotlivých hormonů účastnících se na cyklu se během fází mění a je 

doprovázena různými cyklickými symptomy od únavy, zavodňování se, podrážděnosti, 

přecitlivělosti, až do poruch spánku nebo depresí. Většina z těchto příznaků se pojí 

s nechvalně známým premenstruačním syndromem.  

Vzhledem k těmto a dalším fyziologickým změnám, bychom tedy mohli 

předpokládat, že menstruační cyklus bude v jistých fázích ovlivňovat nejen sportovní 

výkon ale i celý tréninkový proces. Na základě těchto informací, bychom měli tréninkové 

jednotky, nebo spíše mezocykly přizpůsobovat individuálně k potřebám a schopnostem 

svěřenkyně/svěřenkyň.  

Do sportovního povědomí o problematice menstruačního cyklu se zasloužil 

například kontroverzní výstup maratonské běžkyně Kirany Gandhi, která běžela 

londýnský maraton bez jakékoliv hygienické pomůcky v čase své periody. Velmi 

otevřeně mluvila na tiskové konferenci o menstruaci česká tenistka Petra Kvitová, která 

přiznává, že menstruace ovlivňuje její výkon a je pro ni těžší hrát během menstruace. 

Kombinací vysokého energetického výdeje a nízkého kalorického příjmu, 

například v baletu, aerobiku, moderní gymnastice nebo dálkových bězích, dochází vlivem 

hormonální nerovnováhy, která je způsobena nízkým procentuálním množstvím tuku  

v těle k poruchám menstruačního cyklu, kdy cyklus není pravidelný, nebo kdy úplně 

vymizí menstruace.   

Sama vnímám změny, kterými procházím během menstruace a jelikož nejsem a 

nikdy jsem nebyla uživatelkou žádného druhu hormonální antikoncepce, tak je vnímám 

o to víc.  Mezi mé nejběžnější a vyskytující se vždy v období premenstruace, patří 

především zadržování vody a s tím spojený pocit „nafouklosti“, bolest prsou, která u mě 

nastává vždy 6-7 dní před samotnou menstruací, takže pokud zrovna nesleduji svůj 

cyklus, je to výborný indikátor příchodu menstruace, dále výrazná psychická labilita od 

přecitlivělosti po afektivní chování, extrémní chutě na sladká a tučná jídla a zvýšená 
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únava. Tyto symptomy většinou přetrvávají, v mírnější formě, až do zhruba třetího dne 

menstruace. I přesto, že se s těmito příznaky setkávám každý měsíc, je pro mě i pro 

trenéra velmi těžké udělat v tomto týdnu kvalitní trénink. I toto je jeden z hlavních 

důvodů výběru mého tématu, protože pokud chceme vytvořit kvalitní dlouhodobý 

tréninkový plán u žen, je důležité s těmito fyziologickými změnami počítat a umět trénink 

správně zařadit do jednotlivých fází menstruačního cyklu. 
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2 MENSTRUAČNÍ CYKLUS A SPORTOVNÍ TRÉNINK 

2.1 Menstruační cyklus 

Menstruační cyklus je stručné označení pro zpravidla opakující se fyziologické 

změny, odehrávající se v ženském těle za reprodukčními účely. Zpravidla opakované 

strukturální změny děložní sliznice jsou zapříčiněny vlivem hormonů působících  

na vaječnících (estrogenu a progesteronu), které jsou řízeny předním lalokem hypofýzy 

(Junqueira et al., 1997). Na menstruačním cyklu se ale nepodílí jen přední lalok hypofýzy, 

ale i další, anatomicky jiné orgány jako je mozek, hypofýza, ovaria a reprodukční systém, 

které spolu navzájem kooperují. První menstruační cyklus přichází v období menarche a 

je zahájen prvním dnem menstruačního krvácení (Bartůňková, 2014). Za konec 

menstruačního cyklu způsobeného trvalým ukončením funkce vaječníků, je považováno 

vynechání menstruačního cyklu, také známé v lékařské literatuře jako amenorea, což 

znamená nepřítomnost krvácení. To přichází průměrně okolo padesátého roku života a je 

nazývána dále jako menopauza (Greendale et al., 1999). Někdy až několik let  

před menopauzou, přichází období, kdy se snižuje tvorba hormonů potřebných k produkci 

plodného vajíčka, což je důsledek stárnutí organismu (Minkin, 1997). Většina žen stráví 

v průměru mezi jednou sedminou až jednou pětinou života menstruováním (Greer, 1970). 

Během jedné menstruace žena ztratí průměrně mezi 20-80 ml krve. Menstruační cyklus 

obvykle trvá 21-35 dnů (Roztočil a Bartoš, 2011). Mohou se i vyskytnout v některých 

případech velké odchylky. V průběhu menstruačního cyklu můžeme pozorovat mnoho 

fyziologických, psychických i morfologických změn, například změny citlivosti pro 

čichové podněty, nebo cyklické kolísání bazální teploty (Boty et. al, 1981, Ňaďová a kol., 

2012). Období menstruačního cyklu můžeme sledovat ve dvou různých cyklech, a to 

ovariálního a endometriální, kdy se v odborné literatuře můžeme dále setkat s dělením 

ovariální fáze na folikulární, ovulační, luteální a menstruační a rozdělením endometriální 

fáze na proliferační, sekreční, ischemickou a menstruační (Cibula a kol., 2002; Roztočil 

a Bartoš, 2011; Trojan, 2003).  
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2.1.1 Endokrinní regulace 

Endokrinní regulace neboli regulace žláz s vnitřní sekrecí je důležitá složka 

menstruačního cyklu. Hlavní úlohu v tomto systému zastupují hormony. Hormony jsou 

látky, které jsou produkovány buňkami nebo jinými tkáněmi endokrinního systému, které 

se vyplavují do krevního oběhu. Tam se dostávají ke vzdáleným cílovým orgánům, kde i 

za malé koncentrace přivodí specifickou odpověď. Mezi endokrinní orgány patří: štítná 

žláza, příštítná tělíska, Langerhansovy ostrůvky, šišinka, nadledviny, hypofýza a 

hypothalamo-hypofyzární systém. V menstruačním cyklu ale hraje hlavní roli hypofýza, 

hypothalamus, vaječníky. Lze mluvit o hormonální souhře reprodukčního systému 

cyklického charakteru. Základním principem endokrinních regulací je zpětná vazba. 

Může být pozitivní, nebo negativní (Trojan, 2003). 

2.1.2 Zpětnovazebná regulace 

Aby se zajistilo, že nedojde u cílového orgánu, kterým je v tomto případě ovarium 

k hyperstimulaci, musí být kontrolována sekrece stimulujícího hormonu, která je 

dosažena mechanismem hypothalamo-hypofyzo-ovariálních zpětných vazeb (Ferin, 

1997). V zásadě je možno rozeznávat dvě základní zpětné vazby. Negativní a pozitivní. 

Negativní neboli inhibiční zpětná vazba ovaria je nejvýznamnějším mechanismem zpětně 

ovlivňujícím sekreci gonadotropinů. Zatímco progesteron tuto vazbu ovlivňuje 

minimálně, dominantní úlohu zde zastává estradiol. Tento fakt dokazuje, že po 

ovarektomii nebo po posledním menstruačním krvácením, tedy v období, kdy nastává 

prudký pokles hladiny a úbytek produkce estrogenů, se zvyšuje koncentrace 

gonadotropinů. Po podání estrogenů se hladina gonadotropinů rychlým poklesem navrací 

zpět do fyziologických hodnot. Pozitivní neboli stimulační zpětnou vazbou způsobenou 

produkcí estradiolu, se stimuluje GNRH a zároveň se uvolňuje luteinizační hormon, bez 

kterého nenastane ovulace. Ovulace ale nenastane v případě, že koncentrace estradiolu 

nebude nad 150 pg/ml a nebude trvat déle něž 36 hodin. Oproti negativní zpětné vazbě se 

zde uplatňuje i progesteron. Progesteron se podobně jako estradiol podílí díky vyvolání 

zpětné vazby na zvýšení hladiny LH, ale také vyvolává i zvýšené vyplavování FSH,  

na čemž se estradiol nepodílí (Horský, 1978). 
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2.1.3 Hormonální markery 

Mezi hlavní hormonální markery menstruačního cyklu se řadí hormony 

hypofyzárního charakteru, a to LH a FSH a hormony ovariálního původu estradiol a 

progesteron (Ferin, 1997). Pokud nastane gynekologicky endokrinologický problém, tak 

tyto hormony budou mezi prvními vyšetřovanými (Cibula a kol., 2002).  

2.2 Ovariální cyklus 

Primární anatomickou částí, díky níž může fungovat ovariální cyklus, je ovarium. 

Ovarium je párový pohlavní orgán, zavěšen na laterální stěně malé pánve. Je velké 3-5 

centimetrů a široké asi 1,5- 3 centimetry (Dylevský, 2016). Bývá složeno ze dvou 

hlavních opakujících se funkčních jednotek, a to z folikulu a corpusu lutea. Každá 

jednotka má ale ve vaječníku odlišnou funkci a jiné načasování v menstruačním cyklu. 

Ovariální folikul je těleso sestávající většinou jedním oocytem a několika úrovněmi 

podpůrných folikulárních buněk. Hlavní funkcí jednotlivého folikulu je podpora vývoje 

oocytu (Junqueira et al., 1997, Ferin 1997). Pokud by bylo oocytů v ovariálním folikulu 

více, což se vzácně může stát, může se nastávající matka těšit ze dvojčat anebo trojčat 

(Sadler, 2011). Oocyty se tvoří již během intrauterinního vývoje a počet po dobu 

nadcházejícího života neroste (Junqueira et al., 1997).  Corpus luteum zvané také žluté 

tělísko vzniká díky zvýšení hladiny LH v krvi z Graafova folikulu po předešlé ovulaci 

(Jelínek a Zicháček, 2000).Úlohou žlutého tělíska je mimo jiné nachystání podmínek pro 

uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici a brzký vývoj zárodku, ale hlavně 

vylučování progesteronu a estrogenu (Ferin, 1997). Viz obrázek číslo 1. Hlavními 

hormony pro ovarium jsou steroidní hormony, jako jsou například estrogeny, gestageny, 

androgeny, ale také další hormony jako například hormony peptidové povahy inhibin a 

aktivin (Roztočil a Bartoš, 2011). 
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2.2.1 Folikulární fáze 

Folikulární nebo také preovulační fáze zahajuje ovariální cyklus. Trvá 9-12 dní. 

Počíná prvním dnem mensesu, což značí ukončení endometriální fáze a končí zhruba po 

14 dnech. Kromě změn v hormonálních hladinách můžeme pozorovat i dozrávající 

folikul, který nazýváme Graafův folikul a který měří kolem 1 centimetru (Grim a Druga, 

2005). Viz. Obrázek č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Řízení menstruačního cyklu (Bartůňková, 2014) 
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2.2.2 Ovulační fáze 

Folikulární fáze je skončena a postupně kolem 14. dne přechází do fáze ovulační 

(Cibula a kol., 2002). Ovulační cyklus pozorujeme až na začátku pohlavní dozrálosti, kdy 

nastává cyklická sekrece hormonů hypothalamu (GnRH), hypofýzy (folikulostimulační 

hormon, luteinizační hormon, prolaktin) pohlavních žláz (estradiol, progesteron) a 

hormony dřeně nadledvin (dopamin), které se účastní na všech změnách až  

do menopauzy. Ovulační fáze je konečná fáze sledu událostí, které byly zahájeny vysokou 

koncentrací gonadotropinů (LH, FSH) a ukončeny uvolněním dozrálého oplodněného 

vajíčka z Graafova folikulu, který vznikne ze zralého dominantního folikulu, který je 

stvořen z obalů vytvářející estrogen. Vysoká koncentrace estradiolu zapříčiní díky 

pozitivní zpětné vazbě sekreci luteinizačního hormonu (LH peak), který je nezbytný pro 

zahájení samotné ovulace (Ferin, 1997). Aby mohlo dojít k úspěšnému vzniku zárodku, 

musí LH peak trvat alespoň 36 hodin. Zralý Graafův folikul poté relativně v krátkém čase, 

v den ovulace, uvolní svůj oocyt, který je dále vypuzen do dělohy (Sadler, 2011). Viz 

obrázek č. 3. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Oocyt vypuzen do vaječníku 

(Sadler, 2011) 
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2.2.3 Luteální fáze 

Po ovulaci buňky a vzniknutí Graafova folikulu, který zanikne, vzniká žluté 

tělísko (corpus luteum) syntetizující steroidní hormony, především progesteron. Žluté 

tělísko vzniká ze „zbytků“ folikulů Graafova folikulu, do kterých se začne ukládat tuk a 

proto dostane útvar žlutou barvu (Roztočil a Bartoš, 2011). Viz obrázek č. 4. Změna 

folikulu na žluté tělísko se nazývá luteální diferenciace (Cibula a kol., 2002). Pokud dojde 

k oplození vajíčka, vzniká žluté těhotenské tělísko corpus luteum gravidiatis. Pokud 

k oplození vajíčka nedojde, žluté tělísko se zmenšuje a vzniká corpus luteum 

menstruationis, který přestane vytvářet steroidní hormony, což je zapříčiněno tlumením 

sekrece GnRH progesteronem a estrogenem a po 14 dnech zaniká (Lüllmann- Rauch, 

2012). 

 

2.2.4 Menstruační fáze 

Menstruační fáze je poslední fází ovariálního cyklu. Díky zániku žlutého tělíska 

nastává menstruační krvácení, během kterého se odlučuje přetvořená vrstva endometria 

(Cibula a kol., 2002). 

 

 

 

 

Obrázek 4: Corpus luteum (Sadler, 2011) 
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2.3 Endometriální cyklus 

Endometriální neboli menstruační cyklus je název pro pravidelně opakující se 

fyziologické změny v ženském těle sloužící k reprodukci. Tyto změny jsou ovládány 

reprodukčním hormonálním systémem (Cibula a kol., 2002). Viz obrázek číslo 5. Mimo 

ovarií je podřízeno periodickým změnám i endometrium, které je řízeno primárně 

střídající se hladinou estrogenu a progesteronu ve smyslu vyměšování nebo buněčné 

novotvorby (Roztočil a Bartoš, 2011, Mára a Holub, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Hormonální hladiny během menstruačního cyklu (Roztočil a 

Bartoš, 2011) 
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2.3.1 Proliferační fáze 

Proliferační fáze je shodná s folikulární fází. Trvá 5.-14. den a mohli bychom ji 

nazvat růstovou. Tloušťka endometria je v této fázi kolem 3-4 mm, prodlužuje se i délka 

arteriol a endometriálních žlázek. Obsah vody v buňkách stoupá (Dylevský, 2016, 

Silbernagl et Despopoulos, 2004). I přesto, že na začátku této fáze lze pozorovat pokles 

FSH, tak v druhé polovině proliferační fáze je možno sledovat nejprve mírný, vzápětí ale 

prudce zrychlující nárůst a dosažení vrcholu estradiolu (E2). Po rychlém nástupu E2 

přichází prudký pokles. S dosažením vrcholu estradiolu začíná zhruba 48 hodin 

exponenciálně stoupat hladina LH (LH peek), která klesá pár hodin po maximálním 

vzestupu. Po 36 hodinách náhlého vzestup LH je popisován začátek ovulace. 12 hodin 

před koncem folikulární fáze se mírně zvedne hladina progesteronu společně s hladinou 

FSH, která je podnícena vzedmutím gonadotropních hormonů. Podle Howarda byla 

zpozorována i významně vyšší koncentrace testosteronu (Judd et Yen, 1973). Na rozmezí 

proliferační a následné sekreční fáze začíná ovulace (Čihák, 2013).  

 

2.3.2 Sekreční fáze 

Sekreční fáze se odehrává 13.-28. den menstruačního cyklu. Odpovídá luteální 

fázi v cyklu ovariálním. Zajišťuje ideální prostředí pro přežití a vývoj embrya. Buňky 

endometria obsahují glykogen, lipidy a proteiny, které slouží jako výživa pro případné 

embryo. Zvětšují se děložní glanduly v obnovené sliznici a vlivem druhého nárustu 

estrogenů se zvyšuje prosáknutí a edém sliznice, což zapříčiňuje, že tloušťka endometria 

je v této chvíli 5-6 mm.  Zhruba 21. den menstruačního cyklu je endometrium 

v optimálním stavu pro nidaci. V průběhu této fáze je endometrium řízeno progesteronem 

a dochází zde k ovulaci (Čihák, 2013). 

2.3.3 Ischemická Fáze 

Tato fáze trvá pouze pár hodin, maximálně 1 den. Probíhá poslední den cyklu. 

Nedojde-li k nidaci vajíčka, nadbytečná sliznice je vystavena ischemizaci a nekróze. 

Prudký pokles progesteronu, způsobeného zaniknutím corpusu lutea a uvolněním 

peptidového hormonu vytvořeného v hypotalamických jádrech oxytocinu, zahájí 

spastickou vazodilataci spirálních artérií zásobujících sliznici a neúplně prokrvené 

endometrium. Pokud by došlo k fertilizaci vajíčka, tato fáze nenastává (Dylevský, 2016). 
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2.3.4 Menstruační fáze 

Menstruace trvá většinou 3-7 dní. V důsledku nedostatku estrogenů a 

progesteronu, které probíhá ke konci luteální fáze, se zmenšuje prokrvení endometria a 

tím dochází ke křečovitým stahům muskulárních tepen děložní sliznice (spirální tepny). 

Kromě nekrózy buněk, která naruší i malé tepénky a společně s deskvamovaným 

endometriem opouští asi 35ml krve a 35 séromu, byly charakterizovány změny typické 

pro apoptózu (Cibula a kol., 2002). Zhruba 24 hodin po začátku, lze pozorovat přibližně 

dvojnásobný vzestup folikulostimulačního hormonu. To je jedná chvíle, kdy je hodnota 

FSH v poměru s luteinizačním hormonem vyšší. Menstruační krev je převážně 

arteriálního a ze 25 % žilního původu. Obsahuje tkáňové zbytky, prostaglandiny a velké 

množství plazminu (fybrinolyzinu), díky kterému se krev nesráží (Ganong, 2005). 

Krvácení končí zúžením cév v hladké svalovině děložní stěny (Čihák, 2013). 

2.4 Premenstruační syndrom PMS 

Premenstruační syndrom (zkráceně PMS) je opakující se běžná cyklická porucha, 

vyznačující se emocionálními a fyzickými příznaky, vyskytujícími se během luteální 

fáze, přesněji v druhé polovině cyklu, nejčastěji však 5-11 dní před menstruačním 

krvácením (Hájková, 2019). Tyto poruchy se mohou projevit řadou příznaků. 

Nejčastějšími změnami jsou změny v chování jako například deprese, zlost, podrážděnost 

anebo psychická labilita. Je možno ale pozorovat i somatické obtíže, jako jsou například 

bolesti břicha, hlavy, citlivost prsou a nadýmání (Yonkers et al., 2008). Příznaky mohou 

být mírného charakteru, ale u 5 % žen se vyskytují natolik závažné, že by je označili za 

„zničující“ (Ferin, 1997). Tyto ženy jsou klasifikovány jako ženy s premenstruační 

dysforickou poruchou (Dickerson et al., 2003). Příčiny premenstruačního syndromu, 

které jsou ale u člověka těžko prokazovány, jsou způsobeny mnoha faktory. Mezi hlavní 

činitele patří neurohormonální a neurotransmiterové změny. Objevuje se velký počet 

důkazů, že se PMS vztahuje k cyklickým hormonálním změnám. Například při anovulaci 

a po menopauze došlo k výraznému zlepšení, někdy až úplnému vymizení PMS (Ferin, 

1997). Pokud bychom chtěli předejít PMS, tak se v léčbě PMS mezi první opatření řadí 

redukce stresových stimulů. Mezi další opatření patří redukce soli, požívání alkoholu a 

kofeinových nápojů obsahující metylxantiny jako je čaj, káva nebo kakao (Ferin, 1997). 

Existují důkazy, které podporují užití suplementace vitamínu B6, vápníku a vitamínu D 

(Biggs, 2011). Jako velmi úspěšná léčba se jeví progesteronem. Nedávné studie prokázaly 

snížení příznaků aplikací agonistů hormonu uvolňující gonadotropin (GnRH) až o 75 %, 
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avšak opakované přidávání vedlo ke zlepšení o 60 %, avšak bylo sledováno i zhoršení 

(Ferin, 1997). 

2.5 Patofyziologie menstruačního cyklu 

Existuje spoustu stavů, kdy je cyklus nepravidelný, zkrácený, anovulační, 

prodloužený nebo vůbec nenastane (Ferin, 1997). Tyto abnormální stavy se dělí na dvě 

základní klasifikace. Symptomatická a patogenetická klasifikace. Symptomatická 

klasifikace se zabývá především poruchami cyklu, které rozlišujeme podle délky, 

pravidelnosti a intenzity cyklu. Setkáváme se s poruchami rytmu (polymenorea, 

oligomenorea), s poruchami intenzity a délky krvácení (hypomenorea, hypermenorea, 

menoragie), přídatným krvácením (premenstruační krvácení, pomestruační krvácení, 

ovulační krvácení) metroragií, dysfunkčním krvácením, amenoreou. Patogenetická 

klasifikace se zabývá hledáním příčiny poruchy, které bývá obtížné. Většinou se zde 

setkáváme s vynecháváním menstruačního cyklu (amenorea), které je způsobeno 

psychogenními poruchami, psychózami, nadměrným požíváním drog a změnou 

hmotnosti (Ferin, 1997). 

2.6 Bazální tělesná teplota 

Změna bazální tělesné teploty je jeden z nejsledovanějších příznaků k určení dne 

ovulace. Viz obrázek č. 6. Změna bazální teploty v poovulačním čase, měnící se o 0,3-

0,5 °C proti fázi folikulární, souvisí se zvýšenou hladinou progesteronu, který má 

termogenní účinky (Eldor, 1996, Skočovský, 2003). Podle posledních průzkumů je BTT 

závislá hlavně na progesteronu, estrogenu a melatoninu. Studie zabývající se bazální 

tělesnou teplotou tvrdí, že se BTT snižuje působením estrogenu, a naopak zvyšuje 

působením progesteronu (Stachenfeld et al. 2000). Bazální teplota ale nekolísá jen během 

celého cyklu, ale i přes den a noc. Je to v důsledku okolní teploty, aktivity, přijmu potravy 

atd. BTT je ve fázi folikulární snížena proti fázi luteální celý den, ale největší rozdíl 

pozorujeme v noci (Shibui et al., 2000). 
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2.7 Hormonální antikoncepce 

Hormonální antikoncepci v dnešní době užívá přes 100 miliónů žen na celém 

světě (Dulíček a kol., 2002). Existují dva základní druhy hormonální antikoncepce. 

Řadíme mezi ně kombinovanou a gestagenní hormonální antikoncepci.  Kombinované 

hormonální přípravky se podílí na několika mechanismech. Jeden z nejvýznamnějších je 

inhibice ovulace, fungující na principu konstantní dávky steroidů. Tyto steroidy pak 

zamezí vzniku pozitivní zpětné vazby a tím se zabrání předovulačnímu vzestupu hladiny 

LH, který je nutný pro navození preovulačních změn (Silbernagl, Despopoulos, 2004). 

Poněvadž jedna z nejrozšířenějších forem je kombinovaná perorální antikoncepce, bude 

se zde rozebírat právě ona.  V podobě pilulek se podává po dobu 21 dnů, poté následuje 

7denní pauza. V důsledku spádu hladiny hormonů během pauzy dochází 

k pseudomenstruačnímu krvácení. Kontinuálním užíváním bez pauzy je toto krvácení 

možné odložit, nebo úplně vynechat, což je jeden z pozitivních účinků KHA. V dnešní 

době je již mnoho případů žen, které ale KHA používají nejen za účelem nechtěného 

těhotenství. Používá se například na léčbu menoragie nebo hypermenoree, snížení rizika 

karcinomu endometria a ovaria, zlepšení symptomů PMS, nebo ke zlepšení androgenních 

kožních obtížích. Kombinovaná hormonální antikoncepce má ale i nežádoucí účinky. 

Mezi nejběžnější patří bolesti hlavy, nevolnost, napětí prsou, zvracení, přírůstek na 

hmotnosti, nebo závažnější tromboembolickou nemoc, infarkt myokardu nebo karcinom 

Obrázek 6: Změny bazální tělesné teploty během menstruačního cyklu (Skočovský, 2003) 
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děložního čípku. Riziko závažnějších nežádoucích účinků je ale velmi nízké. Existuje 

velká řada kontraindikací. Absolutní a relativní. V absolutních se jedná především 

o anamnézu hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie, dlouhodobou imobilizací, 

aktivní onemocněním jater, těhotenstvím nebo kojením. Nikdy by ženám i s jednou 

absolutní kontraindikací neměla být antikoncepce doporučena. Mezi relativní 

kontraindikace patří kouření, rodinná anamnéza tromboembolické příhody, rodinná 

anamnéza ischemické choroby srdeční, anebo systémové onemocnění jako například 

Crohnova choroba (Cibula a kol., 2002).  

 

2.8 Sportovní trénink 

Sportovní trénink je v každém sportovním odvětví, ať už v individuálním nebo 

týmovém, podmíněný různými dovednostmi a schopnostmi daného jedince. Je to 

především ale příprava jedince nebo týmu na soutěže, závody, zápasy, nebo utkání. Podle 

Periče „je trénink složitý a účelně organizovaný proces rozvíjení specializované 

výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětí nebo disciplíně“ (Perič, 2010, s.12). 

Tento proces ovlivňování by měl být zaměřen na dosažení nejlepších výkonů na základě 

všestranného rozvoje a měl by respektovat rozvoj jedince a to tak, že by neměl být 

v rozporu s celkově platnými kulturními, morálními, zdravotními a dalšími normami 

sociálního života (Pecha a kol., 2016). Sportovní trénink bychom tedy mohli brát jako 

komplexní proces, který je nezbytný posuzovat jako druh biologicko-sociální adaptace, 

tzn, chápat ho jako proces morfologicko-funkční adaptace, proces motorického učení a 

proces psychosociální interakce (Dovalil, 2012). 

2.8.1 Morfologicko-funkční adaptace 

Zvyšování výkonu představuje uspořádané dosažení specifického počtu 

nespecifických a specifických změn zejména na úrovni buněk (rozvoj fyziologických 

funkcí, zlepšení potenciálu energie, zlepšení koordinace). Hlavními koncepty jsou 

v tomto případě homeostáza, stres a adaptace. Homeostáza neboli stálost vnitřního 

prostředí, je nejdůležitější aspekt procesu morfologicko-funkční adaptace. Na toto vnitřní 

prostředí dohlíží především krev, tkáňový mok, buněčná protoplazma. Homeostáza závisí 

na působení mnoho podnětů, které ho narušují. V běžném životě se tato vychýlení 

vyskytují jen v určitých mezích, které nazýváme dynamická rovnováha vnitřního 

prostředí. Pokud se ale překročí tyto fyziologické meze, tak se mění i rovnovážný stav 

organismu. Jestliže se jedná o nevelké vychýlení, lehce dojde pomocí nervové a 
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humorální regulace k vyrovnání, pokud ale vychýlení překročí fyziologické meze, 

vyrovnávání je obtížnější a nedostatečné a dochází proto k porušení a tento stav můžeme 

nazývat jako stres. Podnět, který vyvolává stres nazýváme stresorem. Stresorem mohou 

být klimatické podmínky, bolest, strach. Tyto změny se mohou projevovat změnou 

dýchání, srdeční činnost, větší koncentrace adrenalinu v krvi nebo zvýšením svalového 

tonu. Jestliže je ale jedinec vystaven stejné stresové situaci častěji a zvládá jí, dochází 

v organismu na řadě úrovních k různým změnám. Ty v podstatě znamenají, že reakce na 

tyto změny slábnou a v končené fázi v organismu dochází k procesu přizpůsobení neboli 

adaptaci. Díky opakovaným stresovým podnětům se reakce organismu zrychlují, dochází 

ke zdokonalování přizpůsobování, metabolismus je ekonomičtější (Dovalil, 2012). 

Adaptaci tedy můžeme chápat jako prospěšnou změnu organismu, která má zachovat 

stálost vnitřního prostředí na nové, kvalitnější úrovni.  

2.8.2 Proces motorické učení 

Výše zmíněné adaptační a funkční změny ale nejsou jedinou součástí sportovního 

tréninku. Pro většinu sportovních odvětví je charakteristické perfektní osvojování 

nepřirozených pohybů. U sportovců na vrcholové úrovni se jejich tělesný projev může 

zdát jako jednoduchý a velmi elegantní. Za těmito dokonalými projevy je ale spoustu 

tréninkové práce. Jeden z hlavních úkolů tréninku je právě toto bezchybné osvojení 

pohybových dovedností. Proces osvojování, který začíná u prvního pokusu dané činnosti, 

až po jeho dokonalé zvládnutí se implementuje jako specifický druh učení jinak takzvané 

motorické učení. Cílem motorického učení je racionálně vytvářet, upevňovat a 

stabilizovat pohybový projev. Proces motorického učení je možné rozlišit do 4 fází (Perič, 

2010). Mnoho zahraničních autorů ale uvádí pouze tři. Většina z nich se odkazuje 

především na dvojici psychologů Fittse a Posnera, kteří roku 1967 sestavili model 

třístupňového učení použitelný v každém procesu osvojování si pohybu. Model obsahuje 

3 vzájemně propojené úrovně začínající učením kognitivním, navazuje asociativní a 

končená fáze je učení autonomní, tzn. bez fáze tvořivé realizace.  

2.8.2.1 Fáze seznámení 

Tato fáze je především fáze hrubé koordinace. Je to prvotní osvojování dané 

dovednosti a vytvářejí se zde základy. Začíná se seznámením s úkolem, kde usilujeme o 

vytvoření nejlepší představy o dané dovednosti. Představu si sportovec vytváří především 

podle informací získaných od trenéra. Informace jsou buď sdělovány slovně, názorně 

předvedeny, ukázány na videozáznamu, nebo kdy je svěřenec pomalu veden průběhem 
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pohybu svým trenérem. Tyto pokusy se provádí ve standartních, přirozených 

podmínkách. První pokusy jsou nedokonalé, nepřesné, se spoustou chyb a nadbytečných 

pohybů. Důvodem jsou nejasné představy o pohybu. Rychlost a správnost učení podstatně 

ovlivňuje zpětná vazba trenéra. Výsledkem fáze seznámení je nedokonalé provedení 

pohybu se spoustou chyb. (Perič, 2010, Dovalil 2012) Je také označována jako kognitivní 

fáze. Získávání dovedností, které jsou charakterizovány mentální procesy, jako je 

přemýšlení o dovednosti. Jedinec musí v této fázi přemýšlet o své poloze těla, o svalech, 

které jsou potřeba zapojit a které naopak potřeba nejsou a činnosti, kterou právě provádí, 

což má za následek „robotický“ pohyb (Rita Spalva 2016). 

 

2.8.2.2 Fáze zdokonalení 

Při přechodu do fáze zdokonalení (asociace) jsou pohybové dovednost postupně 

ucelovány, i když stále v základním provedení. Představa o pohybu se zlepšuje, svěřenec 

je vnímavější, co se týče detailů pohybu a zlepšuje se i koncentrace (Dovalil, 2012). 

Zlepšuje se i koordinace pohybů, přestávají se vyskytovat zbytečné pohyby a nedostatky, 

pohyb je plynulejší, efektivnější a některé pohyby jsou již automaticky kontrolovány, 

tudíž se svěřenec může soustředit na hlubší aspekt činnosti (Fitts, Posner, 1967). 

2.8.2.3 Fáze automatizace 

Nebo také fáze stabilizace. V této fázi je dovednost díky mnohonásobnému 

opakování už zvládnuta a plně automatizována. Průběh pohybu je přesný i ve složitějších 

podmínkách, jakými jsou například závody, kdy na svěřence působí velké množství 

okolních vlivů. Důležitým projevem je dosažení vysoké míry propriorecepce (cítění 

polohy) a kinesteze (cítění pohybu) (Perič, 2010). 

2.8.2.4 Fáze tvořivé realizace 

Dovednost je již zvládnuta na vysoké úrovni. V této fázi se již ale nejedná o učení, 

nýbrž o tvůrčí užití a spojování s dalšími dovednostmi. Tvoří se různé modifikace cvičení 

a dochází postupně k asociacím pohybu. V této fázi už nemá téměř žádný vliv na kvalitu 

výkonu vliv prostředí (Perič, 2010). 

2.8.3 Proces psychosociální interakce 

Jako proces psychosociální interakce chápeme soubor psychických a sociálních 

faktorů. Řadí se mezi ně například motivace, hodnotová orientace, emoční stavy, 

vnímání, chápání, ale i mezilidské vztahy ať už mezi jedinci v tréninkové skupině, 
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svěřencem a trenérem, jako je například spolupráce, vzájemného respektování, 

konkurence atd. I zde můžeme hovořit o jistém druhu adaptace, a to o psychosociální 

adaptaci. Ta se týká především osobnosti jedince. Chování jedince je jak individuální, ale 

i společenské, tudíž lze hovořit o samotném tréninku jako o procesu psychosociální 

interakce. Tento termín se užívá nejčastěji v psychologii. Lze mluvit o vzájemném 

působení všech účastníků pomocí výměny názorů, citů, myšlenek, informací. Patří sem 

v podstatě vše úmyslné i neúmyslné dějící se mezi trenérem a svěřencem a mezi všemi, 

kdo do sportu vstupují. Mezi všemi těmito konfrontacemi, se přetváří lidská psychika a 

chování (Dovalil, 2012). Je to tedy kombinace vlivu psychologických faktorů a okolního 

sociálního prostředí na fyzickou a pohodu (Woodward, 2015). 

2.9 Zvláštnosti tréninku žen 

Podobně jako mužů je ženský sportovní trénink orientován na dosažení nejlepšího 

sportovního výkonu. Odlišnosti tréninku mužů a žen jsou dány především genetickými 

rozdíly. Jedná se o rozdíly povahy morfologické, fyziologické a psychologické, případně 

i motorické.  Velmi často se ale na tyto rozdíly v tréninku nepřihlíží a mnoho trenérů 

koncipuje ženský trénink obdobně, jako ten mužský. Obecně by ale trénink žen neměl být 

tak náročný jako mužský. Hlavním důvodem je snížení rizika zranění z přetížení. 

Vhodnou formou, jak přizpůsobit ženské trénování, je modifikace tréninkového plánu. 

Tzn. zkrácení závodního období (menší počet soutěží) a prodloužení přechodného 

(přípravného) období (Lehnert a kol., 2014). 

 

1. Morfologické odlišnosti 

Mezi morfologické odlišnosti lze zařadit nižší průměrnou výšku a menší 

hmotnost, kratší končetiny, kdy délka ženských dolních končetin dosahuje 51,2 % kdežto 

délka mužských 52 %, ženy mají užší ramena, širší boky, větší stabilitu díky níže 

položenému těžišti, více tuku v dolní části těla, menší procento svalové hmoty asi 36 %, 

kdežto mužská populace má 44,8 % a naopak větší procento tuku v průměru 22-26% 

naopak muži 14-18% a o zhruba 15 % větší podíl pomalých svalových vláken (Dovalil, 

2009). Výběr hlavních morfologických rozdílů lze vidět na obrázku č. 7.  
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2. Funkční odlišnosti 

Mezi základní fyziologické neboli funkční rozdíly patří fakt, že ženy mají o 20 % 

menší srdce, nižší systolický tlak, nižší srdeční výkon, menší plíce tudíž menší objem 

plic, nižší VO2max o 18-25 %, nižší VO2/HR o 20 %, o 15 % nižší bazální metabolismus. 

TF max je ve většině případů stejná, eventuálně u žen vyšší (Dovalil, 2009). Výběr 

hlavních fyziologických rozdílů lze vidět na obrázku č. 8. 

 

3. Psychologické odlišnosti 

Podstatnými psychologickým rozdíly jsou skutečnosti, že ženy jsou méně 

agresivnější než muži, jsou citlivější, mají zpravidla níže postavenou roli tréninku v jejich 

hodnotovém měřítku.  

 

Výše uvedené rozdíly se přenáší do nepostradatelných zvláštností ženského 

tréninku. Lze tedy říci, že jsou ženy hůř opatřeny k rychlostně silové činnosti jako jsou 

třeba skoky do dálky a výšky, hody kladivem nebo vrh koulí. Lépe, než muži na tom jsou 

při činnosti rovnovážného charakteru. To samé se týká činností, kde se předpokládá 

„cítění„ rytmu. Jako jistá zvláštnost je i fakt, že jsou ženy schopny zvyšovat své silové 

Obrázek 7: Výběr morfologickofunkčních rozdílů mezi mužem a ženou ve vztahu k tělesné výkonnosti 

(Bartůňková, 2013) 

Obrázek 8: Fyziologické rozdíly mezi mužem a ženou (Bartůňková, 2013) 
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schopnosti, aniž by došlo k nárustu svalové hmoty, kdy se jako hlavní příčina 

předpokládá nižší koncentrace testosteronu. A co se týče psychologické přípravy, tak 

ženy vyžadují větší empatii a důvěru, velmi osvědčené je časté používání kladného 

hodnocení a častější komunikace s trenérem (Dovalil, 2009). 

 

2.9.1 Mezipohlavní rozdíly 

 I přesto všechno je ale sportovní výkonnost u žen v poslední době nejblíž 

výkonnosti mužů. Rozdíl mezi mužskou a ženskou výkonností se za poslední desetiletí 

snížil o 6 % (Harries a kol.,1991, Dovalil, 2009).V tuto chvíli se rozdíl pohybuje od 5,5 

% do 36,8 %. Nejmenší rozdíl, právě zmíněných 5,5 %, je konkrétně při plavecké 

disciplíně 800 metrech volným způsobem. 7,0 % dělí ženy a muže na rychlostním 

bruslení, 8,7 % při jízdě na kole, 8,9 % obecně plavecké disciplíny, 10 % na bězích viz 

obrázek č. 9. Největší rozdíl lze sledovat ve vzpírání 36,8 % (Thibault et al., 2010). 

Prakticky srovnatelné ženy a muži jsou v dálkovém plavání. (Bartůňková, 2014) Pouze 

v obratnostní výkonnosti jsou ženy lepší.  V případě, že by mužský výkon byl 100 %, 

ženy dosahují v obratnosti 106 %.  Všechny tyto rozdíly jsou ale pozorovány až po 12 

roku života. Do této doby nepozorujeme takové rozdíly, protože svalová síla obou pohlaví 

je srovnatelná (Bartůňková, 2013). Je to dáno vyšší hladinou testosteronu u mužů a 

nárustem hladiny estrogenů u žen, což způsobuje zvýšení procenta tělesného tuku, které 

se negativně podílí na rozvoji silových schopností, což má za následek pokles relativní 

síly. Hladina u mužů po pubertě je 30krát vyšší než u žen (Handelsman et al., 2018). 

Plošně lze tedy říci, že průměrně trénovaná žena dosahuje výkonů průměrně 

netrénovaného muže (Havlíčková, 2004). 
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Obrázek 9: Procentuální rozdíly v atletických disciplínách a v plavání 

mužských a ženských světových rekordů k 31.5. 2002. (Dovalil, 2009) 
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2.9.2 Specifika tréninku žen 

Nejspecifičtější situace pro ženský trénink přichází ale v době menstruace. V čase 

menstruace je velmi vhodné užívat individuální přístup. Někdy je i vhodné trénink úplně 

vynechat, ale je to velmi individuální. V některých případech je žena schopná trénovat 

normálně, někdy postačí jen snížit nebo omezit tonizaci břišních svalů. Velmi vhodné se 

jeví, pokud plánujeme trénink, aby byl odpočinkový týden plánovaný na čas zotavného 

mikrocyklu a kryl se tudíž s obdobím menstruace. V tomto období je ale nutné přísné 

dodržování hygienických zásad. Posledním specifickým obdobím je čas těhotenství a 

porodu. Do pátého měsíce těhotenství je doporučený a vhodný přiměřený pohyb. 

Naprosto nepřípustná je ale nadměrná námaha. Po porodu je možné začít trénovat zhruba 

za 5-8 týdnů. Aktivní účast na soutěžích je vyhovující po půl roce (Dovalil, 2009). 

2.9.2.1 Silové schopnosti 

Silová výkonnost je v mnoha sportech nejzásadnější složkou kondiční přípravy. 

A právě u silových schopností se setkáváme s největším rozdílem mezi muži a ženami 

(obrázek 10). Mezi hlavní důvody velkého rozdílu výkonnosti mezi mužem a ženou patří 

hned několik faktorů. Asi ten nejdůležitější je fakt, že žena má až o 10 % nižší podíl 

svalové hmoty, nižší množství svalových vláken, dosahuje 60-80 % hodnot absolutní 

maximální mužské síly a samozřejmě mnohonásobně nižší koncentraci testosteronu. 

Pokud bychom se zaměřili na adaptační reakci na silové cvičení, pak je u žen podobná 

jako u mužů. Jediný rozdíl je v menší svalové hypertrofii, dané nižší koncentrací 

testosteronu. U nervosvalové adaptace, pod kterou si můžeme představit nábor nových 

motorických jednotek, je rozdíl zanedbatelný, avšak uvádí se, že je možná lepší 

nervosvalová adaptabilita u žen. Tzn. že ženy jsou i bez patrného nárůstu svalové hmoty 

schopny zesílit. Základní povaha silového tréninku žen se od mužů nijak výrazně neliší. 

Avšak je ženám doporučováno omezení cvičení maximálních odporů. Ideálním silovým 

tréninkem na posílení zádového a břišního svalstva jsou cviky především ve stoje nebo 

vleže, protože ve stoje by mohlo docházet ke zvyšování tlaku na pánevní dno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pokud bychom chtěli pozorovat odlišnosti začátků trénovaní mužů a žen vedoucí 

hypokinetický styl života, tak například při začátcích posilování ženy vykazují o 10% 

větší svalový přírůstek oproti mužům. Je to dáno především pozitivním adaptačním 

procesem, tzn. že ženský organismus směle rád reaguje na tuto pozitivní změnu (Lehnert 

a kol., 2014). 
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2.9.2.2 Rychlostní schopnosti 

I rychlostní schopnosti představují důležitou roli ve sportovní kondiční přípravě 

v mnoha sportech. Mezi nejčastěji uplatňovaný druh rychlosti patří rychlost lokomoční. 

Lokomoční rychlost patří do rychlosti cyklické a jedná se o snahu co nejrychleji překonat 

určitou vzdálenost. V důsledku menšího tělesného rozměru, nižšího podílu rychlých 

svalových vláken, a především horší silové dispozice je absolutní lokomoční rychlost u 

žen nižší. Rozdíly v tréninku ale nejsou zásadní. Kvůli pomalejšímu procesu zotavení a 

větší unavitelnosti lze ženám dopřát delší intervaly odpočinku. (Lehnert a kol., 2014) 

 

2.9.2.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vzhledem k nejmenšímu rozdílu ve výkonnosti mezi mužem a ženou 

nastávajícímu právě ve vytrvalosti, lze usuzovat, že rozdíly v trénování budou v této 

složce kondiční přípravy nejmenší. Jedná se především o typ ultra maratonského výkonu, 

kde žena může zvýhodnit nižší množství svalové hmoty, vyšší podíl červených svalových 

Obrázek 10: Tabulka uvádí průměrné maximální hodnoty sportujících bělošských mužů a 

žen a porovnání rozdílu v různých silových disciplínách. (Chen et. al 2012) 
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vláken s vysokým obsahem myoglobinu a výhodnější dostupnost a využití tukových 

energetických rezerv. Na druhou stranu mají muži větší VO2max způsobenou nižším 

procentem tělesného tuku, vyšší koncentrace hemoglobinu, větší srdeční objem. To 

souvisí i s vyšším laktátovým prahem u mužů. Co se týče udržování vytrvalostní úrovně 

jsou na tom ženy o poznání lépe, i přesto že se zlepšují pomaleji (Lehnert a kol., 2014). 

2.9.2.4 Flexibilita a koordinace 

Flexibilita a koordinace je u žen jedinou složkou, kde jsou vyrovnané, nebo lepší 

než muži. Je to především díky „volnější“ kloubní pohyblivosti, způsobené vyšší 

koncentrací kolagenu ve vazivu. Flexibilitu nebo lépe optimální rozsah adekvátní pro 

danou disciplínu, lze považovat za důležitou při snaze předcházet zraněním i při 

zvyšování výkonnosti. V některých sportovních odvětvích se ale můžeme setkat i 

s faktem, že je flexibilita pro daný pohyb kontraproduktivní. Jedná se také o strečink, kdy 

při příliš dlouhé době v dané pozici, může být sval poškozen. Rozdíly v koordinaci se 

projevují v závislosti na typu koordinačního cvičení. Ženy jsou přesnější v úkolech 

týkajících se jemné motoriky, lepší v úkolech souvisejících s rovnováhou, lépe se 

orientují v prostoru, avšak muži jsou schopnější v úkolech souvisejících s mířením na cíl 

(Lehnert a kol., 2014). 

2.10 Vliv jednotlivých fázi menstruačního cyklu na fyzický výkon 

Tato kapitola pojednává o hlavní otázce bakalářské práce. Zda má nebo nemá 

menstruační cyklus a jeho jednotlivé fáze vliv na sportovní trénink. Bohužel se ale této 

problematice mnoho českých autorů a specialistů nevěnuje a existuje sporadické 

množství studií dostupných v českém jazyce. Proto budu vycházet především 

z cizojazyčných výzkumů a článků převážně dohledatelných na vědeckých internetových 

portálech.  

Existuje mnoho rozličných názorů a samozřejmě je nutné brát tuto rešerši jen jako 

příklad možných dopadů menstruačního cyklu na ženský organismus. Důvodem je fakt, 

že menstruační cyklus je velmi individuální záležitost a na každou ženu působí odlišně. 

Mimo jiné je velmi široké spektrum vnějších i vnitřních vlivů, což by ve výsledku mohlo 

znamenat, že žena nemá po každé ten „samý“ cyklus, ale setkává se například v důsledku 

zvýšeného stresu v závodním období s horším průběhem premenstruační fáze. Pozorovat 

vliv fází na menstruační cyklus budu fyziologicky menstruujících žen. 
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Během života sportující ženy lze mimo vliv menstruačního cyklu na sportovní 

výkonnost pozorovat, vliv sportovní výkonnosti na menstruační cyklu. Jedná se 

především o pozdější menarche, které je způsobeno zvýšeným energetickým výdejem, 

což souvisí s nízkou tělesnou hmotností a malým množstvím tuku v těle. To má za 

následek prodloužení prepubertálního stavu. U těchto později menstruujících dívek lze 

pozorovat vyšší výkonnost, která může být způsobena vyšší podobností tělesné stavby 

k mužům. U takových dívek bývají delší dolní končetiny, méně tělesného tuku a užší 

boky. S opožděným menstruačním cyklem nebo oligomenoreou se setkávají častěji 

sportující ženy oproti těm nesportujícím. Opět je to následek sníženého množství tuku 

v těle a nižší tělesná hmotnost (Havlíčková, 2003). 

2.10.1 Vliv folikulární fáze na sportovní výkon 

Studie jejíž hlavním cílem bylo prozkoumat a dokázat vliv během časné 

folikulární a pozdní folikulární fáze na sílu, rychlost a výkon neprokázala žádné 

statisticky významné výkyvy (Romero-Moraleda et. al 2019). S tímto tvrzením se ale 

neslučuje tvrzení Bartůňkové (2014), která tvrdí, že výsledky cvičení během menstruace 

(tj, časná folikulární fáze) a v preovulačním (tj. pozdní folikulární) jsou lepší.  

Studie zkoumající rozdíl zvýšení maximální izometrické síly při silovém tréninku, při 

kterém bylo výsledkem výrazného zvýšení oproti tréninku ve fázi luteální (Sung e. al, 

2014). Studie potvrdila předchozí studii, u které byl vyzkoumán vyšší procentuální nárůst 

o 33 % v etapě trénování ve folikulární fázi (Reis et. al 1995).Dalším zjištěním bylo 

zvýšený svalový diametr ve folikulární fázi, způsoben mimo jiné vyšším poměrem mezi 

syntézou a rozpadem bílkovin během nebo po každém tréninku (Oosthuyse and Bosch 

2010). Pokud se ale jedná o jednorázový výkon tak ani další studie nepotvrdila souvislost 

mezi menstruačním cyklem a silou (Greeves et al., 1997). Zkoumala také v důsledků 

dřívějších tvrzení o vzájemné korelaci mezi koncentrací estrogenu a silou, kterou ale 

vyvrátila (Sarwar et al., 1996, Phillips et. al, 1996).  S lepšími výsledky silového tréninku 

v čase folikulární fáze souhlasí i další studie (Wikström-Frisén et. al,2017). Ta mimo jiné 

uvádí, že nebyly pozorovány rozdíly ve výkonech u probandek s hormonální antikoncepcí 

oproti těm bez ní. I přesto, že během této fáze probíhá menzes, jiný výzkum neuvádí 

výrazné zhoršení či zlepšení fyzického výkonu právě během menstruační fáze. Pokud 

svěřenkyně trpěly na PMS, během soutěže nebo tréninku, se jejich příznaky relativně 

redukovaly (Kishali et. al, 2009). 
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2.10. 2 Vliv ovulace na sportovní výkon 

Studie sledující izometrickou kontrakci kolenních flexorů zjistila, že maximální 

hodnoty byly provedeny právě v době ovulace. (Bambaeichi et.al, 2009). S tímto 

tvrzením souhlasí i jiné dvě studie, upozorňují ale na nad očekávání vysoký počet zranění 

(poškození kolenních vazů) ve fázi ovulace (Phillips et. al, 1996, Wojtys et. al, 2016). 

Viz obrázek č. 11. Velmi aktuální studie také uvádí výrazně větší sílu, ačkoliv v rameni, 

která byla změřena ve fázi ovulace (Shahraki et. al, 2020). 

2.10. 3 Vliv luteální fáze na sportovní výkon 

Analýza sledující rekreační lyžařky, popisuje významně snížený výskyt zranění v luteální 

fázi (Ruedle et. al, 2009). Tato analýza se objevuje ve studii Herzberga a kolektivu 

(2017), která zkoumala poranění předního křížové vazu. V té je zmíněný také výzkum, 

potvrzující nižší výskyt zranění v postovulační fázi oproti zbytku menstruačního cyklu 

(Beynnona et. al 2006). Oproti tomu studie, jejímž hlavním cílem bylo vyzkoumat 

souvislost zranění ramene a menstruačního cyklu přišla s tvrzením, že laxnost vazů 

nevykazovala v luteální, ani v žádné jiné fázi změnu (Shahraki et. al). Další aktuální 

studie uvádí, že ve střední luteální fázi byla naměřena zvýšená minutová ventilace, a v 

důsledku toho, je narušena ekonomika běhu (Goldsmith, Glaister, 2020). Jiné statisticky 

významné změny týkající se vlivu menstruačního cyklu na tělesnou hmotnost, srdeční 

frekvenci nebo spotřebu kyslíku neshledali. S tímto tvrzením souhlasí i studie, která 

shledává sníženou ekonomiku běhu a nenalézá žádné fyziologické změny vlivem 

menstruačního cyklu (Dokumaci, Hazir, 2019).  Přidává se i studie, která měřením 

rychlosti při VO2max nenaznačila významné výkyvy napříč fázemi menstruačního cyklu 

(Burrows et Bird, 2005).

Obrázek 11: Očekávaná a dosažená frekvence zranění mezi folikulární, luteální fází a ovulací. (Wojtys et. al, 2016) 
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3 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

 

3.1 Cíl 

Cílem mé bakalářské práce je publikační analýzou popsat možný vliv 

menstruačních fází na sportovní trénink. Přispět k problematice specifického a 

individuálního přístupu trénování dívek/žen během jednotlivých fází menstruačního 

cyklu a zároveň navrhnout možnosti, jak sportovní trénink přizpůsobit menstruačnímu 

cyklu svěřenkyně.  

3.2 Úkoly práce 

• Nastudovat odbornou literaturu související s danou problematikou. 

• Zpracovat informace, které budou sloužit jako pomůcka pro trenéry 

individuálních sportovkyň, nebo trenéry ženského týmu. 

• Seznámit se s menstruačním cyklem a jeho vlivy. 

• Nashromáždit výsledky provedených výzkumů na vliv jednotlivých 

menstruačních fází na sportovní trénink. 

• Navrhnout možná východiska správného zařazení jednotlivých složek 

kondiční přípravy.  

• Prodiskutovat vzájemné vztahy sportovního tréninku a jednotlivých fází 

menstruačního cyklu. 

3.3 Metodika 

Bakalářská práce je teoretického charakteru. Vycházet budu především z odborných 

publikací, učebnic v českém a anglickém jazyce z knihovny pro I. lékařskou fakultu 

Univerzity Karlovy, z článků, výzkumů a materiálů nacházejících se na odborných 

databázích jako je např. PubMed, Google Scholar, MEDLINE a Web of Science.  

Pro vyhledávání byla použita převážně tato klíčová slova: menstruační fáze, hormony, 

patologie menstruačního cyklu, fyzický výkon. 
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4  DISKUZE 

Vliv menstruačního cyklu na sportovní výkon se dostal do povědomí relativně 

nedávno. I přesto, že je menstruační cyklus u každé ženy velmi individuální záležitostí a 

nemusí bezprostředně ovlivňovat výkon každé sportovkyně, je velmi vhodné 

s fyziologickými změnami, především těmi hormonálními, kalkulovat při sestavování 

tréninkové jednotky a při plánování tréninkového cyklu. Existuje množství výzkumů a 

analýz potvrzujících vliv menstruačních fází na výkon sportovkyně, dále vliv hormonální 

antikoncepce na sportovní výkon a jiné kombinace těchto souvislostí specifických pro 

ženy během trénování. 

V první části mé bakalářské práce se pojednává především o fyziologii 

menstruačního cyklu. Vzhledem k tomu, že jsem čerpala povětšinou z literatury z 

lékařského prostředí, je menstruační cyklus velmi podrobně popsán. Úvod do 

menstruačního cyklu začíná charakteristikou endokrinní regulace, zpětnovazebné 

regulace a hormonálních markerů. Tato tři témata jsou velmi důležitá, pro pochopení 

hormonální souvislosti s menstruačním cyklem. V podkapitole endokrinní regulace je 

obecně popsána souvislost hormonů a žláz s vnitřní sekrecí. Menstruační cyklus je řízen 

hypofýzou, hypothalamem a ovariem (Trojan, 2003). Podkapitola zpětnovazebná 

regulace vysvětluje úlohu dvou hypothalamo-hypofyzo – ovariálních zpětných vazeb. Jde 

o negativní a pozitivní zpětnou vazbu. Tyto vazby kontrolují sekreci hormonů, aby se 

zamezilo hyperstimulaci ovaria. Touto kontrolou je udržována správná koncentrace 

hormonů. Negativní zpětná vazba je nejdůležitějším mechanismem pro sekreci 

gonadotropinů. Tato sekrece je především ovlivňována estradiolem. Pokud by došlo ke 

snížení koncentrace estradiolu, koncentrace gonadotropinů vzroste. Pozitivní zpětná 

vazba je důležitým mechanismem pro vznik ovulace. Produkcí estradiolu se totiž uvolní 

luteinizační hormon, který je pro ovulaci zásadní (Horský, 1978). Poslední část je 

seznámení se čtyřmi hlavními hormony, podílejících se na menstruačním cyklu. Jedná se 

o luteinizační a folikulostimulační hormon hypofyzárního charakteru a estradiol s 

progesteronem ovariálního původu (Cibula a kol., 2002). A právě tyto čtyři zmíněné 

hormony by mohly mít v různých koncentracích vliv na sportovní trénink.  

Menstruační cyklus můžeme podle orgánu, na kterém změny probíhají, rozdělit 

do dvou podcyklů. Ovariální a endometriální. Ovariální cyklus probíhá pochopitelně na 

vaječníku, endometriální na děložní sliznici. Při ovariálním cyklu pozorujeme vývoj 

folikulu, obsahující oocyt. Hlavní funkcí folikulu je podpora vývoje oocytu (Ferin, 1997). 
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Fáze ovariální cyklu dělíme na folikulární, ovulační, luteální a menstruační fázi. Během 

fáze folikulární, která trvá 9-12 dní a s věkem se její délka postupně snižuje (Lenton et 

al., 1984), začíná prvním dnem menstruačního krvácení, pozorujeme vývoj folikulu, který 

se postupně mění na folikul Graafův měřící 1 cm (Grim a Druga, 2005). Další fází je fáze 

ovulační, která 14. den navazuje na fázi folikulární (Cibula a kol., 2002). Ovulační fáze 

ukončuje události, které byly podníceny vysokou koncentrací luteinizačního a 

folikulostimulačního hormonu a ukončeny uvolněním fertilizovaného vajíčka. 

Oplodněný oocyt je dále uvolněn do dělohy (Sadler, 2011). Třetí fází je luteální fáze, 

která je typická vznikem corpusu lutea neboli žlutého tělíska, který vzniká ze zbytku 

prasklého folikulu. Žlutým tělískem je nazýváno především proto, že se obalí tukem a tím 

získá žlutou barvu (Roztočil a Bartoš, 2011). Neoplodněné tělísko většinou po 14 dnech 

zaniká. Je mnoho názorů, jakým mechanismem žluté tělísko zaniká. Někteří autoři se 

domnívají, že je to jistá varianta apoptózy, jiní se domnívají, že byl zánik způsoben 

snížením frekvence LH pulzů, toto tvrzení ale žádné studie přímo nepotvrdily.  

Menstruační fáze je ukončením ovariálního cyklu. Některá literatura ale menstruační fázi 

v ovariálním cyklu neuvádí (Cibula a kol., 2002). Druhým typem menstruačního cyklu je 

cyklus endometriální probíhající na děložní sliznici. Endometriální cyklus je ovládán 

hormonálním systémem, především estrogenem a progesteronem. Dělí se do pěti fází. 

Proliferační fáze trvá od 5. do 14. dne a je řízena estrogeny. Můžeme ji nazývat i růstovou. 

Během této fáze vyrůstá nová sliznice, která je prokrvena a probíhá zde proces obnovy 

žlázy, která byla potrhána odloučením sliznice při fázi menstruační (Dylevský, 2016). 

Následuje fáze sekreční. Na rozmezí fáze proliferační a sekreční začíná proces ovulace 

(Číhák, 2013). Sekreční fáze zajišťuje ideální prostředí pro uchycení a vývoj embrya. 

Tato fáze je shodná s fází luteální v ovariálním cyklu. Sliznice se mezitím stále zvyšuje a 

je velmi silně prokrvená. Kolem 21. dne je děložní sliznice v optimálním stavu pro 

uhnízdění vajíčka. Tato fáze je řízena progesteronem, jehož koncentrace klesá po ovulaci. 

Dostatečná koncentrace progesteronu během této fáze je důležitá pro její udržení. Pokud 

tedy hladina progesteronu společně se zánikem žlutého tělíska klesne, začíná se snižovat 

i sliznice, která kolem 25. dne postupně rozpadá (Dylevský, 2016). Postupně navazuje 

fáze ischemická, která je ale velmi krátká a trvá pouze pár hodin. Nedojde-li k nidaci 

vajíčka, nadbytečná sliznice se začne rozpadat. Tento cyklus završuje fáze menstruační, 

při kterém se rozpadá zbytek sliznice. Trvá 3-7 dní. Tato nekróza buněk na děložní 

sliznici způsobuje menstruační krvácení. Menstruační fáze nastává v důsledku snížení 
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koncentrace estrogenů a progesteronů, při kterém se snižuje prokrvení děložní sliznice 

(Cibula a kol., 2002). 

Velmi důležitou, avšak nepopulární součástí menstruačního cyklu bývá pro 

spoustu žen období premenstruace, probíhající v luteální fázi nejčastěji 5-11 dní před 

samotnou menstruací. V tomto období se u mnoho žen objevuje premenstruační syndrom. 

Tato porucha se projevuje emocionálními a fyzickými příznaky, kterými jsou například 

podrážděnost, přecitlivělost, psychická labilita, zlost, ale také bolesti hlavy, břicha, 

citlivost prsou (Yonkers et al., 2008). Existuje ale mnoho podpůrných prostředků, kterými 

se dá alespoň z části tuto poruchu suprimovat. Jedná se například o potravinové 

suplementy, kterými jsou vitamín B6, vápník, vitamín D. Je dokázáno, že kvalitní strava, 

může mít vliv na PMS (Isgin-Atici et al., 2020). Toho lze docílit také omezením soli, 

požíváním alkoholu a kofeinových nápojů (Ferin, 1997). 

Poruchou vyskytující se velmi často mezi intenzivně sportujícími dospívajícími 

dívkami je amenorea. Tato porucha se řadí mezi patofyziologii menstruačního cyklu. 

Vývoj sportovkyň a dívek neprovádějící intenzivně žádný sport se od sebe diferencuje již 

v prepubertálním věku. Jedná se o první menstruační krvácení, které se u dívek 

s intenzivní fyzickou námahou dostavuje později. Tato porucha je nazývána jako primární 

amenorea. Hlavním důvodem je uváděná zvýšená fyzická aktivita, nízká tělesná 

hmotnost, změny diety a nízký obsah tuku. S vysokou intenzitou cvičení v útlém věku 

jsou spojeny tři poruchy: opožděná menarche (amenorea), sekundární amenorea a 

nedostatečná luteální fáze. Opožděná menarche je problém většinou sportovkyň s nízkou 

hmotností. Krasobruslařky, tanečnice, baletky, anebo gymnastky. Porovnání věku 

prvního menstruačního krvácení sportovkyň oproti normálním dívkám, dívkám 

s podvýživou, hudebnicím zobrazuje obrázek č. 12. V důsledku cvičení byla zjištěna 

značná diferenciace pubertální vývoje. I přesto, že centrální mechanismy ochlupení jsou 

velmi málo ovlivňovány vysokým kalorickým výdejem, centrální mechanismy estrogenní 

sekrece, která je mimo jiné odpovědná za vývoj prsů, se značně s velkým kalorickým 

výdejem zhoršuje. I to je jeden z hlavních důvodů, proč sportovkyně mají ve větší míře 

menší poprsí, než dívky/ženy nesportující. Další poruchou vyskytující se u 2–20 % 

převážně vytrvalkyň, u 30 % tanečnic a až 50 % u dospělých tanečnic je sekundární 

amenorea (Ferin et. al, 1997). Tento výpadek menstruačního cyklu na dobu delší, než jsou 

3 měsíce je adaptační odpověď na vysoké energetické nároky (Cibula a kol., 2002). 

Vyskytuje se u většiny vysoce trénovaných sportovkyň, především atletek s amenoreou.  



38 

Poslední poruchou vyskytující se u sportovkyň s příliš náročnými tréninky je 

nedostatečnost luteální fáze. Nedostatečnost této fáze vzniká po ovulaci v důsledku 

nedostatečné produkce progesteronu, která může být způsobena nedostatečným LH 

peakem (Roztočil a kol. 2011). To znamená, že jestliže je nedostatečná sekrece 

luteinizačního hormonu, který začíná být produkován pozitivní zpětnou vazbou 

estradiolu, může nastat nedostatečná sekrece progesteronu (Ferin, 1997). Podobnou 

situaci ale lze i uměle vytvořit manipulací s kontracepčními preparáty, založenými 

především na estrogenech a progesteronech. Některé sportovkyně si tímto prodlužují 

preovulační fázi, vhodnou pro rychlejší zvyšování výkonnosti (Bartůňková, 2013). 

Dalšími nejčastěji vyskytujícími se patofyziologickými poruchami, jsou poruchy s délkou 

cyklu, intenzitou krvácení a pravidelností (Ferin, 1997). Zajímavým souborem třech 

onemocnění, objevujících se u žen s intenzivní fyzickou námahou se nazývá ženská 

sportovní triáda. Jedná se o poruchy příjmu potravy, poruchy menstruačního cyklu jako 

je především primární a sekundární amenorea a osteoporóza (Bartůňková, 2014). 

Všechny tyto tři zdravotní problémy jsou úzce spojeny. Základem ženské triády je 

dlouhodobě snížený energetický příjem, to zapříčiní vynechávání menstruace, a to má za 

následek zhoršení kvality kostní tkáně. Často se lze setkat se všemi třemi najednou. Pokud 

bychom se chtěli těchto poruch zbavit, je vhodné začít primárně u zvýšení energetického 

přijmu (De Souza, Williams 2004). 
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I přesto, že toto téma není stěžejní pro mou bakalářskou práci, je důležité se o něm 

zmínit. Jde o hormonální antikoncepci, která si postupem času získala velkou oblíbenost, 

především díky vysokému zkvalitnění, menší závadnosti pro ženské tělo, lepší 

dostupnosti a velkému výběru z různých druhů preparátů ke spokojenosti každé z žen. I 

přesto, že by se mohlo zdát, že ve sportovním odvětví na toto téma nebude místo, existuje 

množství výzkumů, které hormonální antikoncepci zkoumají vzhledem ke sportovnímu 

výkonu.  Například výzkum, jehož téma byly účinky menstruačních fází cyklu na vývoj 

maximálního točivého momentu, aplikovaný na 17 trénovaných ženách rozdělených do 

dvou skupin dle užívání hormonální antikoncepce popsal korelaci mezi ženskými 

hormony (především estrogenem) a maximálním točivým momentem v kolenním kloubu 

v luteální fázi pouze ale u žen, neužívajících hormonální antikoncepci.  U žen 

s hormonální antikoncepcí nebyla pozorována žádná souvislost jejich výkonu s fázemi 

menstruačního cyklu (Gordon et al. 2013). Dalo by se tedy říct, že jsou dívky užívající 

Obrázek 12: Porovnání menarche (Ferin, 1997) 
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hormonální antikoncepcí imunní proti hormonálním změnám probíhajícím během 

menstruačního cyklu. Hormonální antikoncepcí a jejím vlivem na poranění se zabývala 

studie, která poukázala na evidentní souvislost sníženého výskytu zranění u žen 

používající hormonální antikoncepci (Fede et. al 2016). 

Kapitolou Sportovní trénink a jeho podkapitolami bych chtěla především 

upozornit, že nelze koncipovat ženský trénink obdobně jako mužský. Žena není ani 

morfologicky, ani funkčně a už vůbec ne psychologicky stavěná stejně jako muž. Mezi 

nejvýznamnější morfologické změny oproti mužům patří nižší výška, menší hmotnost, 

kratší končetiny, širší boky, níž položené těžiště, které zapříčiňuje lepší stabilitu, více 

tuku a méně svalové hmoty. Co se týče funkčních vlastností, vybrala jsem tři zásadní, 

které výrazně snižují šanci na stejný výkon ženy oproti muži. Ženy mají menší srdce, 

tudíž nižší srdeční výkon, menší plíce, proto menší objem plic a nižší VO2max (Dovalil, 

2009). Zajímavou fyziologickou odlišností je měnící se bazální teplota během 

menstruačního cyklu v době ovulace.  Změna bazální teploty se povětšinou pohybuje 

okolo 0,3- 0,5 °C (Eldor, 1996). Tato změna je dle výzkumů podnícena vzrůstem hladiny 

progesteronu (Skočovský, 2003). Mezi psychologické odlišnosti se řadí především 

výrazně menší agrese, což by mohlo znamenat, že se ženy dokážou více „vyburcovat“ 

k výkonu a jsou citlivější, tudíž vyžadují více empatie. I přesto že se v poslední době ženy 

velice úspěšně přibližují mužským výkonům, pořád je trénovaná žena na úrovni stejně 

starého netrénovaného muže (Havlíčková a kol., 2003). Pro příklad lze uvést procentuální 

porovnání výkonů žen a mužů. Tato procenta se pohybují okolo 5–37 %. Nejmenší rozdíl 

shledáváme v plavání. V plavání na 800 metrů jsou ženy pouze o 5 % pomalejší než muži. 

Dále je velmi malý rozdíl na rychlostním bruslení, při jízdě na kole, celkově při 

plaveckých disciplínách a bězích na dlouhou vzdálenost. Největší rozdíl je samozřejmě 

při disciplínách vyžadujících obrovskou sílu, kterou je například vzpírání, kde je rozdíl 

37 % (Thibault et al., 2010). Zatím existují pouze dvě věci, ve kterých jsou ženy stejné 

nebo lepší, a to dálkové plavání a aktivity vyžadující obratnost. Tyto mezipohlavní 

rozdíly ve výkonech lze ale pozorovat až po dvanáctém roce života, kdy se výrazně zvýší 

(zhruba 30krát) koncentrace testosteronu u muže a významně se zvýší hladiny estrogenů 

u dívek, které následně způsobí zvýšení tukové zásoby (Bartůňková, 2013, Handelsman 

et al., 2018). Do té doby jsou výkony dívek a chlapců na relativně stejné úrovni.  
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Specifickým obdobím pro trénování žen je období menstruačního krvácení, 

období těhotenství a po porodu. Co se týče období během menstruačního krvácení, je 

klíčové si uvědomit velkou individuálnost každé ženy. Ne každá žena prožívá svůj 

menstruační cyklus stejně. I přesto je ale velmi podstatné udržovat přísné hygienické 

zásady u každé z nich. Pokud je trénink plánován z dlouhodobějšího hlediska, je účelné 

mimo jiné myslet i na menstruační fázi. Období menstruačního krvácení je vhodné 

naplánovat do zotavného mikrocyklu. Pokud se to ale takto synchronizovat nedá, je 

nasnadě, pokud svěřenkyně trpí bolestivou menstruací, trénink úplně vynechat, nebo 

alespoň vynechat posilování břišních svalů a celkově tělo příliš nezatěžovat (Dovalil, 

2009). 

Pokud chceme náhlednout do problematiky menstruačních fází ovlivňující 

sportovní výkon, najdeme mnoho převážně cizojazyčných studií, které se ale v relativně 

velkém množství rozchází, i přesto, že jsou výzkumy založené na reálných měřeních. 

Studie prováděná na 13 trénovaných ženách v rozmezí 58,6 kg a 31,1 roku s cílem 

prozkoumat a dokázat vliv během tří různých fází menstruačního cyklu, tj. v časné 

folikulární, pozdní folikulární a střední luteální fázi na sílu, rychlost a výkon neprokázala 

žádné statisticky významné výkyvy během žádné ze zvýše uvedené fáze menstruačního 

cyklu. Studie byla prováděna na Smithově stroji s různými intenzitami jednoho 

opakovacího maxima (20, 40, 60 a 80 %) (Romero- Moraleda et al., 2019). S tím ale 

nesouhlasí studie sledující izometrickou kontrakci kolenních flexorů, prováděná na 

fyziologicky menstruujících ženách kolem třicátého roku života, měřících kolem 163 

centimetrů a vážících zhruba 66 kilogramů. Toto měření probíhalo dvakrát denně, ráno 

v 6.00 a odpoledne v 18:00 v době menstruace, střední folikulární fáze, ovulace, střední 

luteální fáze a pozdní luteální fáze. Kromě naměření nejvyšší síly během ovulace, byla 

naměřena i vyšší síla o 2,6 % při měření v 18:00 oproti měření v 6:00 (Bambaeichi et. al, 

2009). 

Nejvýznamnějším zjištění pro tuto práci je výrazně lepší období pro trénovaní a 

rozvíjení silových schopností během folikulární fázi. Na tomto tvrzení se shodlo hned 

několik autorů. První studií je studie zkoumající rozdíl ve výsledcích dlouhodobějšího 

trénování ve folikulární a luteální fázi. Této studie se dobrovolně zúčastnilo 20 

eumenorických žen v průměrném věku 29 let, měřících kolem 164 centimetrů a vážících 

okolo 60 kilogramů. Probandky absolvovaly tři tréninkové cykly silového programu. 

Trénovaly 4x týdně, 3x za týden docházely do posilovny a trénink probíhal pod dohledem 

trenéra, jednou týdně trénovaly doma s vlastní vahou. Výsledkem této studie bylo, že 
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trénink ve folikulární fázi vyvolal větší účinek na svalovou sílu než ve fázi luteální (Sung 

et. al, 2014). S tímto tvrzením se shoduje i studie zabývající se změnami maximální síly 

adduktoru pollicisu. Maximální sílu tehdy měřili okolo 6 měsíců a bylo zjištěno, že při 

trénování během folikulární fáze došlo k významnému nárustu maximální síly, který byl 

vysvětlen stoupající hladinou estrogenu. (Philips et.al, 1996) Porovnáním dvou 

tréninkových modelů, při kterém se první sestával z trénování jednou za 3 dny nehledě 

na menstruační cyklu, a druhý „menstruační trénink“ kdy se trénovalo každý druhý den 

ve folikulární fázi a jednou za týden ve fázi luteální se zjistilo, že při „menstruačním 

tréninku“ došlo ke zlepšení o 33 %, kdežto u trénování jednou za tři dny došlo ke zvýšení 

pouze ze 13 %. I autoři toho výzkumu se domnívají, že zlepšení výkonu během trénování 

ve folikulární fáze je spojeno se zvýšenou hladinou estradiolu (Reis et. al, 1995). Studie 

zabývající se účinky na svalovou sílu během menstruačního cyklu souhlasí s předešlými 

studiemi a také doporučuje silový trénink směřovat na první dva týdny menstruačního 

cyklu (Wikström- Frisén et. al, 2017). 

Dalším významným zjištěním bylo snížení rizika zranění ve fázi luteální. Analýza 

výzkumů výskytu zranění během menstruačního cyklu vyhodnotila, že nejméně zraněním 

je čeleno v luteální fázi (Herzberg et. al, 2017). Jedná se ale o ženy bez kontracepčních 

přípravku, neboť užívání hormonální antikoncepce snižuje výskyt zranění (Hashemi et. 

al, 2011). Studie zabývající se vztahem mezi fázemi menstruačního cyklu a poraněním 

předního zkříženého vazu u rekreačních lyžařek analýzou zjistila, že byl výskyt zranění 

u lyžařek nejmenší v postovulační fázi, což připadá na období luteální fáze (Beynnon et. 

al, 2017). Jiná studie sledující rekreační lyžařky také ve spojitosti s rizikem zranění 

předního zkříženého vazu potvrdila menší četnost zranění v postovulační fázi.(Ruedl et. 

al, 2009). Tuto studii potvrzuje i studie opět studující rekreační lyžařky označující fázi po 

ovulaci jako méně rizikovější pro zranění předního zkříženého vazu (Lefevre et. al, 2013). 

Na závěr jsem vybrala pár zajímavých studií týkajících se jakéhokoliv vlivu nebo 

projevu menstruačního cyklu na sportovní výkon. Zajímavého zjištění se dobrali ve 

studii, která byla prováděna dotazníkovou metodou. Studie zkoumala celkem 241 

sportovkyň z různých sportovních odvětví (teak-wondo, judo, volejbal, košíková).  Cílem 

této studie bylo prozkoumat vliv menstruačního cyklu na sportovní výkon. 71 % 

sportovkyň uvádí, že se prvních 14 dní po začátku menstruace cítí dobře. 71 % uvádí, že 

se nejhůře cítí těsně před menstruačním krvácením. Co se týče výkonu, tak 62,2 % 

sportovkyň uvedlo, že se jejich výkon nezměnil během menstruace, 21,2 % pozorují 



43 

během menstruace zhoršení výkonu. Konečným výsledkem dotazníku bylo zjištění, že 

věk sportovkyň v době první menstruace byl vysoký (Kishali et. al, 2009). Ač se to zdá 

pozoruhodné, existuje studie zkoumající bolest prsou během menstruace u elitních 

atletek. Cílem této studie bylo zjistit, do jaké míry bolest prsu ovlivňuje výkon sportovkyň 

během tréninku, nebo soutěže či závodu. Výzkumu se zúčastnilo 540 atletek ve 49 

různých sportech. 63 % sportovkyň uvedlo že trpí bolestí prsou, která je spojena 

s menstruačním cyklem a 33 % uvedlo, že se tato bolest zhoršuje s fyzickou aktivitou. 

Dle dotazníku vyplnilo 32 % žen, že právě tato bolest prsu ovlivňuje, samozřejmě 

negativně, jejich sportovní výkonnost (Brisbine et. al, 2020). V souvislosti s prsy existuje 

výzkum dokazující negativní fyziologický dopad na sportovní výkon při nesprávném 

výběru kvalitní kompresní podprsenky. Nekvalitní podprsenkou může totiž dojít 

k ovlivnění kinetiky právě běžící ženy a ta způsobí negativní dopad (White et. al, 2009). 

Pokud bychom chtěli trénink naplánovat optimálně do menstruačního cyklu tak, 

aby byl co nejefektivnější, je ideální silovou kondiční přípravu směřovat do první 

poloviny menstruačního cyklu tzn. do folikulární fáze (Sung et al., 2014). Během této 

fáze je ale také důležité předcházet zraněním důkladným rozcvičováním (Herzberg et. al, 

2017). Napříč fázemi menstruačního cyklu je vhodné se svojí svěřenkyní jednat otevřeně, 

být chápavý, vzbuzovat důvěru a častěji používat kladné hodnocení. Motivace je pro 

ženský trénink zásadní (Dovalil, 2009). 

Ačkoliv jsem očekávala a trochu i doufala ve více negativní dopad jednotlivých fází na 

sportovní trénink nebo i jednotlivý výkon, přeci jen menstruační cyklus nějaký vliv na 

trénink má.  Také má ale velmi překvapivě negativní vliv intenzivní trénink na začínající 

menstruační cyklus. Ať už je to ale přínosnější preovulační fáze pro rozvoj silového 

tréninku, snížené riziko zranění ve fázi luteální anebo je to primární amenorea u dívek 

v prepubertálním věku, jsou to podle mého názoru informace, které je dobré jako trenér 

dívek vědět, pomálu znát a umět s nimi správně naložit, aby se předešlo jakýmkoliv 

komplikacím   způsobeným z neznalosti specifického chování ženského těla.
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5  ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zprvu nashromáždit informace a popsat 

menstruační cyklus a jeho fáze. Popsala jsem změny (fáze) odehrávající se na vaječnících, 

které se člení do čtyř fází. Folikulární, ovulační, luteální a menstruační. Poté jsem popsala 

změny na děložní sliznici, které rozdělujeme do fáze proliferační, sekreční, ischemické a 

menstruační.  Dále jsem se zabývala tématy souvisejícími s menstruačním cyklem, které 

by mohly mít eventuální dopad na sportovní výkon. Především to byl premenstruační 

syndrom, poruchy menstruačního cyklu, změna tělesné bazální teploty během ovulace a 

hormonální antikoncepce. Dále jsem stručně popsala teorii sportovního tréninku. 

Vyselektovala jsem základní informace, které by pomohly ke správnému pochopení 

teorie sportovního tréninku. Navázala jsem specifikací sportovního tréninku žen 

porovnáním s mužským tréninkem. Vyjmenovala jsem mezipohlavní odlišnosti, 

především morfologické, funkční a psychologické.   A nakonec jsem zpracovala pomocí 

dohledaných cizojazyčných výzkumů na odborných databázích vliv fáze folikulární, 

ovulace a luteální.  

Ačkoliv by se dal očekávat daleko negativnější dopad hormonálních změn 

probíhajících během menstruačního cyklu na sportovní trénink, nebo jednotlivý sportovní 

výkon, dobrala jsem se k relativně zajímavému výsledku. Především se jednalo o 

pozitivní vliv proliferační fáze na kondiční silovou přípravu svěřenkyně oproti fázi 

luteální. Bohužel jsem se nedopracovala k jednoznačnému vysvětlení lepší trénovanosti 

během proliferační fáze. Mnoho autorů si ale tuto přízeň vysvětlovalo vysokou hladinou 

estrogenů v preovulační fázi. I přesto, že to bylo nejkontroverznější vysvětlení, které bylo 

mnohokrát vyvráceno, jednalo se o to nejčastěji zmiňované.  Dalším dopadem 

hormonálních změn na sportovní trénink byl oproti fázi proliferační, výrazně menší 

výskyt zranění během luteální fáze. 

I přesto, že téma hormonální antikoncepce nebylo cílem mé bakalářské práce, 

v průběhu mých analýz jsem se dostala k mnoha zajímavým informacím. Jako jednu 

z nejzásadnějších bych zmínila mnohonásobně příjemnější průběh menstruačního cyklu, 

který je způsoben umělým dodáváním hormonů, tudíž se dívka s hormonální antikoncepcí 

nedostává do tak velkých hormonální výkyvů v porovnání s dívkou neužívající 

hormonální antikoncepci. Dalším zjištěním bylo snížené riziko zranění napříč celým 
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menstruačním cyklem. Dalo by se tedy říci, že dívky s HA jsou méně zraněny. Dále dle 

výzkumů jsou dívky užívající HA ušetřeny ve velké míře premenstruačního syndromu. 

Je ale velmi důležité si uvědomit, že je menstruační cyklus individuální záležitost. 

Každá žena se může potkávat s jinými hormonální výkyvy, jinak se během menstruačního 

cyklu cítit a jinak se chovat a projevovat, což může mít jistý vliv na trénink.  

Dalo by se tedy říci, že je vhodné rozvoj silových schopností plánovat do 

proliferační fáze, která je pro toto trénování oproti fázi luteální efektivnější. Je ale nutné 

si dávat v proliferační fázi pozor, na častější výskyt zranění.
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