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Abstrakt 

 

Název:   Vliv menstruačního cyklu na sportovní výkon vrcholových atletek 

 

Cíle: Na základě dotazníkového šetření zjistit jak a do jaké míry menstruační 

cyklus ovlivňuje výkonnost atletek zařazených do reprezentace České 

republiky.  

 

Metody:    Hlavní výzkumnou metodou této práce je nestandardizovaný anonymní 

dotazník.  

 

Výsledky:  Bylo zjištěno, že ke zhoršení výkonnosti atletek dochází nejčastěji 

v první den menstruace. Výkony jsou obecně ve 40 % v průběhu 

menstruace horší, ve 40 % stejné a ve 20 % lepší. Následující dny  

po skončení menses a první týden po menses jsou podle dat výkony 

atletek nejlepší. Většina atletek (78 %) se potýká s premenstruačním 

syndromem, který má značné projevy a ty následně mohou ovlivňovat 

tréninkový proces. U respondentek byly zjištěny případy amenorey,  

které souvisí s vysokými tréninkovými dávkami. Problémy 

s menstruačním cyklem se nejčastěji vyskytují u sprinterek, vytrvalkyní  

a vícebojařek. Potíže s menstruačním cyklem (MC) se nejběžněji 

projevují nepravidelností menstruace a jejím nepřirozeně bolestivým 

průběhem. 94 % atletek neužívá žádnou antikoncepci. Tréninkový proces 

pravidelně přizpůsobují svému cyklu pouze 3 % z dotazovaných, 10 % 

jej podřizuje často, 16 % atletek trénink občas přizpůsobí a 71 % 

z testovaných atletek v tréninku menstruační cyklus nezohledňuje vůbec. 

 

Klíčová slova: menstruační cyklus, menstruace, atletika, výkonnost, trénink, závod 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: The impact of the menstrual cycle on the performance of the top track 

and field athletes 

 

Objectives:  On the base of the survey data determine how and to what extent  

the menstrual cycle affects the performance of athletes from the national 

team of the Czech Republic. 

 

Methods:  The main research method of this work is a non-standardized anonymous 

questionnaire.  

 

Results:  According to the results, performance is most often impaired on the first 

day of menstruation. Performance is generally worse in 40% during 

menstruation, in 40% is the same and in 20% is better. The female 

athletes have their best performance during the days following the end  

of the menses and the first week after the menses. Most female athletes 

(78%) suffer from premenstrual syndrome, which has significant 

symptoms and these can subsequently affect the training process. Cases 

of amenorrhea associated with high training doses were identified in the 

respondents. Problems with the menstrual cycle most occur sprinters, 

endurance athletes and multi-combatants. Difficulties with the menstrual 

cycle (MC) are most commonly manifested by irregular menstruation and 

an unnaturally painful course of menstruation. 94% of female athletes do 

not use any contraception. Only 3% of respondents regularly adjust the 

training process to their cycle, 10% subordinate it often, 16% of female 

athletes occasionally adjust their training and 71% of tested female 

athletes do not take the menstrual cycle into account at all. 

 

Keywords: menstrual cycle, menstruation, athletics, performance, training, race 
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1 Úvod 

 Výběr tématu diplomové práce podnítil jeden konkrétní závod na 200 metrů, 

který jsem před pár lety absolvovala. Tehdy jsem se věnovala atletice přibližně dva 

roky. Má výkonnost toho léta šla postupně nahoru a těšila jsem se na sprinterský závod 

na 200 metrů, kde jsem si chtěla vytvořit nový osobní rekord. Cítila jsem se skvěle, 

podmínky byly takřka ideální, rozcvičení vypadalo velmi slibně. Výsledný výkon  

ale zdaleka nebyl takový, jaký jsem očekávala. Poté přišla otázka od trenéra,  

který se ptal, v jaké fázi menstruačního cyklu se nacházím. Bylo tehdy opravdu možné, 

že právě probíhající menstruační fáze menstruačního cyklu mohla ovlivnit mou aktuální 

výkonnost? Začala jsem se o toto téma více zajímat, sledovat vlastní průběh 

menstruačního cyklu v tréninkovém procesu a zaznamenávat jej do tréninkového 

deníku. Ve svém okolí jsem začala sledovat, jakým způsobem se trenéři a trenérky staví 

k této problematice. Když jsem otevřela téma menstruace ve sportu mezi sportujícími 

dívkami, spousta z nich se rychle zapojovala do diskuzí, jejichž častým výsledkem bylo 

mnoho nezodpovězených otázek.  

 Výzkumy spojené s menstruačním cyklem se velmi často zabývají tzv. atletickou 

triádou. Atletická triáda je zjednodušeně označení pro nízký energetický příjem  

za současného vysokého energetického výdeje, vedoucího k menstruačním potížím 

způsobujícím osteoporózu. (Otis, Drinkwater, Johnson, Loucks, & Wilmore, 1997) 

Jeden z prvních výzkumů týkající se dysfunkcí menstruačního cyklu u atletek Elizabeth 

R. Bakerové (1981) ukázal, že přibližně třetina žen zaměřených na vytrvalostní běhy  

ve věku 12 až 45 let prodělala některou z dysfunkcí menstruačního cyklu  

jako amenorea, nebo oligomenorea.  Ukázalo se, že větší výskyt opožděné menstruace  

a následných potíží s cyklem se vyskytl u dívek, které začaly s tréninkem před první 

menstruací oproti těm, které začaly trénovat až po první menstruaci. Mezi faktory 

predispozic zařadila Bakerová (1981) předchozí menstruační dysfunkci, stres, vysoký 

počet naběhaných kilometrů za týden, ztrátu hmotnosti a snížení procenta tělesného 

tuku. Vliv na poruchy a dysfunkce může mít také věk. V 55 % byl nalezen větší výskyt 

u běžkyň v průměrném věku 31 let oproti 24 rokům. Významnou korelaci mezi počtem 

uběhnutých kilometrů za týden a amenoreou popsala studie Speroffa L. (1980),  

kdy 43 % žen, které naběhaly více než 80 km za týden, postihla sekundární amenorea. 

Závěrem několika studií bylo, že fáze menstruačního cyklu nijak neovlivňují anaerobní 

výkon žen, ale na druhé straně výsledky studie Mastersona (1999) poukazují  
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na rozdílné anaerobní výkony v různých fázích menstruačního cyklu. Vlivem 

menstruačního cyklu na sílu svalů a výkon se zabývali například Blanca Romero-

Moraleda a kolektiv (2019). Několik studií ale také uvádí fakt, že je zapotřebí více 

výzkumů, které se budou zabývat touto problematikou, neboť menstruační cyklus  

je značně individuální záležitostí. Faktem je, že v mnohých studiích bylo testováno 

příliš málo respondentek, a proto se výsledky obtížně zobecňují.  

 Diplomová práce se zabývá tématem vlivu menstruačního cyklu na výkonnost 

vrcholových atletek. Testovanou skupinu představovaly reprezentantky České republiky 

v atletice v kategoriích U18, U20 a seniorky. Celkem třicet jedna atletek se zúčastnilo 

anonymního dotazníkového šetření. Otázky v dotazníku byly zaměřeny na menstruační 

cyklus od menarche, výskyt potíží a onemocnění spojených s menstruačním cyklem, 

vliv menstruačního cyklu na výkonnost v tréninku a závodech v jednotlivých fázích 

cyklu, na preferenci hygienických pomůcek při sportování nebo užívání 

antikoncepčních metod.  
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2 Atletika 

 Atletické disciplíny vychází ze základních lokomočních pohybů člověka,  

proto má výrazné uplatnění v řadě dalších sportovních odvětví. Kořeny atletiky sahají 

až do antického Řecka. Mezi hodnoty atletiky patří zdraví, zdravý životní styl, 

všestrannost, smysl pro spravedlnost, emoce (Slavík & Osoba, 2006), dále soutěž, 

dokonalost, fair play, disciplína, osobní rozvoj, fyzická zdatnost, rovnost a mnoho 

dalších. (European & Athletics, 2013) V roce 1912 vznikla první organizace známá  

pod zkratkou IAAF, International Amateur Athletics Federation, řízená sedmnácti 

národními federacemi. Název federace se změnil v roce 2001 na International 

Association of Athletic Federations a dnes známe tuto organizaci, řídící světovou 

atletiku, jako World Athletics, Světová atletika. (World Athletics, 2020) 

 Atletické disciplíny jsou děleny na běžecké a technické. Disciplíny na dráze jsou 

rozlišovány podle délky tratě na krátké, střední, dlouhé, překážkové, hladké  

a rozestavné. Technické disciplíny odlišujeme podle náplně prováděné činnosti  

na skoky, vrhy a hody. Celosvětově uznávané mistrovské disciplíny jsou uvedeny 

v tabulce níže. Maraton a chodecké tratě jsou provozovány mimo stadion. 

Specifičtějším dělením disciplín je právě podle prostředí (stadion, hala, silnice 

nebo terén). (Valter & Nosek, 2007) 
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Tabulka č. 1: Přehled atletických mistrovských disciplín, *halové disciplíny 

dráha 

krátké tratě 

*60 m 

100 m 

200 m 

400 m 

střední tratě 

800 m 

1 500 m 

*3 000 m 

dlouhé tratě 
5 000 m 

10 000 m 

překážkové tratě 

*60 m překážek 

100 m překážek 

110 m překážek 

400 m překážek 

3 000 m steeplechase 

štafety 

4x 100 m 

4x 400 m 

4x 400 m mix 

sektory 

skoky 

skok daleký 

skok vysoký 

trojskok 

skok o tyči 

hody, vrh 

vrh koulí 

hod oštěpem 

hod diskem 

hod kladivem 

 

Tabulka č. 2: Přehled vícebojařských disciplín, *halové disciplíny 

kombinované 

disciplíny 

*pětiboj Ž 60 m překážek, skok vysoký, vrh koulí, skok daleký, 800 m 

*sedmiboj M 
60 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 60 m př., skok o tyči, 

1000 m 

sedmiboj 100 m překážek, skok vysoký, vrh koulí, 200 m 

  skok daleký, hod oštěpem, 800 m 

desetiboj 100 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 400 m 

  110 m překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m 
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2.1  Struktura sportovního výkonu 

 Sportovní výkon představuje průběh a výsledek činnosti v určité disciplíně. 

Výkon je výsledkem aktuálních možností sportovce. Snahou všech sportovců je podávat 

co nejlepší výkony, což je charakteristickým rysem sportu a tréninku. Výkon zahrnuje 

řadu aspektů jako vrozené dispozice, vliv prostředí, vliv tréninkového procesu. Vrozené 

dispozice jsou dědičné, vycházejí z vloh, nadání a talentu. (Dovalil & kol., 2012) 

 Vrozené dispozice zahrnují základní parametry jedince, jako je tělesná výška, 

tělesná hmotnost, složení a stavba těla. Fyziologické charakteristiky zahrnují transportní 

kapacitu kyslíku v organismu, nebo vitální kapacitu plic. Psychologické rysy obsahují 

veškeré osobnostní parametry, temperament, či intelektové schopnosti. Výkon ovlivňuje 

také prostředí, ve kterém jedinec žije a za jakých podmínek se vyvíjí. Vliv na to mají 

přírodní a sociální podmínky, přirozené příležitosti k pohybu, názory okolí na sport  

a pohybovou aktivitu vůbec. Tréninkový proces dlouhodobě a cíleně ovlivňuje 

organismus v jednotlivých etapách vývoje a etapách sportovního tréninku. Všechny tyto 

složky se vzájemně prolínají, doplňují a vytvářejí komplex, jehož hranice a podíl nelze 

přesně stanovit. Určují také předpoklady pozdějších výkonů jako celková odolnost  

a zdatnost organismu, zdravotní stav, motorické, sociální i psychologické schopnosti, 

které by měli být maximálně podpořeny výkonovou motivací. 

 (Jansa, Dovalil, & spoluautoři, 2009) 

 Struktura sportovního výkonu je ucelený obraz a model požadavků na výkon. 

Všechny výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž obsah 

tvoří řešení úkolů, které vymezují pravidla jednotlivých atletických disciplín. Výsledky 

činnosti jsou hodnoceny v soutěžích fyzikálními měrnými jednotkami, jako je čas, nebo 

vzdálenost. Pro pochopení výkonu má mimořádný význam pozorovat a analyzovat 

obsah průběhu pohybových činností. K tréninku je nutné získávat znalosti, 

zaznamenávat, vyhledávat a shromažďovat informace dílčí i empirické, především  

se pak zajímat o souvislosti, tzn. zkoumat podstatu výkonu. Od výkonu je odvozena 

výkonnost, což je schopnost podávat opakovaně stejné výkony v určitém časovém 

období. (Dovalil & kol., 2012) 
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2.2   Charakteristika atletických disciplín 

 

2.2.1 Běhy 

 

Krátké tratě 

 Sprinterské disciplíny jsou charakteristické rychlostně silovým výkonem,  

který je hodnocen na základě úrovně schopností ve startovní reakci, akceleraci, 

maximální rychlosti a rychlostní vytrvalosti. (Vindušková & kol., 2003) Oproti jiným 

schopnostem, rychlostní schopnosti jsou vysoce ovlivněny genetickými předpoklady 

jedince. Pro úspěšnost na těchto tratích je zastoupení většího množství rychlých vláken 

ve svalech. Rychlá bílá vlákna obsahují více myofibril než mitochondrií, jsou určena 

k rychlým kontrakcím prováděným velkou silou v krátkém časovém intervalu. 

(Bernaciková, 2020) Nejdelší sprinterské disciplíny, běhy na 400 m a 400 m překážek 

jsou specifické svou náročností na speciální vytrvalost, která umožňuje sprinterovi 

absolvovat většinu tratě v anaerobním režimu a která je zároveň limitujícím faktorem 

čtvrtkařů. (Millerová, Hlína, Kaplan, & Korbel, 2001) 

 Celkový výkon ve sprintu je komplex vzájemně se prolínajících činností,  

který zahrnuje psychické předpoklady (např. schopnost koncentrace před startem), 

výhodu mají temperamentní zastoupení jako cholerik, sangvinik. Ze somatického 

hlediska kromě převahy bílých vláken, je dle Sheldonovy typologie žádoucím typem 

vyrovnaný mezomorf, nebo ektomorfní mezomorf. Z technického hlediska je důležitá 

kvalitní technika sprinterského kroku, ovlivněná jeho délkou a frekvencí.  

Mezi technické dovednosti sprinterů patří nízký start z bloků, technika přeběhu 

překážek a štafetové předávky. Neméně důležitým prvkem sprinterského výkonu  

je kvalitní regenerace organismu a vnější klimatické podmínky. Metabolická 

charakteristika výkonu ve sprintech prezentuje výkon jako kontinuální typ zatížení 

provedený submaximální až maximální intenzitou. Délka trvání výkonů se odvíjí  

od délky tratě. Energetické krytí je hrazeno ATP – CP systémem a anaerobní 

glykolýzou. Obrázek č. 1 uvádí příklad podílu anaerobního a aerobního krytí při běhu 

na 200 m. (Bernaciková, Kapounková, Novotný, & kol., 2010)  
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Obrázek č. 1: Podíl energetického krytí při sprinterském výkonu (Bernaciková, 2010) 

 

Střední tratě a dlouhé tratě  

 Střední a dlouhé tratě jsou charakteristické švihovou technikou běhu a vysokou 

úrovní vytrvalostních schopností. Střední tratě 800 a 1500 metrů jsou kontinuální 

rychlostně vytrvalostní zátěží, která je prováděna střední až submaximální intenzitou. 

Energetické krytí poskytuje ATP – CP systém, aerobní fosforylace a anaerobní 

glykolýza. (Bernaciková, Kapounková, Novotný, & kol., 2010)  

 Podle Písaříka (1989) jsou výkony na 800 m blíže k trati 400 m a oproti tomu 

běh na 1500 m je klasickým příkladem speciální vytrvalosti, který koreluje jednak  

se svou nejbližší nižší tratí na 800 m, ale stejně tak s nejbližší delší tratí 3000 m.  

Tato disciplína je tudíž se všemi třemi složkami speciální vytrvalosti zajímavá ve svém 

širokém rozpětí jednotlivých běžeckých temp.  

 Výkony na středních a dlouhých tratích ovlivňuje řada faktorů. Kondiční složku 

tvoří aerobní a anaerobní vytrvalost, synaptická koordinace, technika běžeckého kroku  

a správná technika přeběhu překážek u steeplechase. U středních tratí je zahrnuta navíc 

ještě rychlostní vytrvalost. Somatickým předpokladem středotraťařů a vytrvalců  

je převaha oxidativních vláken s vysokým počtem mitochondrií s přítomností většího 

množství myoglobinu a menším počtem myofibril. Tato vlákna jsou typická velkým 

množstvím krevních kapilár, jsou enzymaticky určena k pomalejší kontrakci  

a dlouhodobé vytrvalostní činnosti. (Kompendium–Patobiomechanika, 2018)  

Podle Sheldonovy typologie je ideálním somatotypem pro střední a dlouhé tratě 

ektomorf. Středotraťaři a vytrvalci se vyznačují melancholickými a aktivními 

flegmatickými temperamentními rysy, mezi psychické předpoklady patří zejména 

předstartovní koncentrace. Na výkon mají vliv klimatické podmínky, taktika běhu 

v závodě, kvalita regenerace organismu, spánku a odpočinku. (Bernaciková, 

Kapounková, Novotný, & kol., 2010) 
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Obrázek č. 2: Příklad porovnání energetického krytí při výkonu na 800 m vlevo a maratonského výkonu 

vpravo (Bernaciková, 2010) 

 

2.2.2 Vrhy, hody 

 Vrhy a hody jsou technické disciplíny, jejichž základ je rychlostně silový.  

Podle průběhu pohybu jsou hody a vrhy děleny do skupin na pohyby posuvné 

(přímočaré) a otáčivé, rotační (křivočaré). Struktura výkonu zahrnuje komplex dílčích 

komponent, na kterých má svůj podíl technická složka vyžadující neurální adaptační 

změny, nutné pro intramuskulární koordinační efekt. Dominantním kondičním faktorem 

vrhů a hodů je explozivní síla, na jejíž základ jsou kladeny vysoké nároky v úrovni 

maximální síly. Výkon se neobejde bez všeobecných i speciálních rychlostně silových 

schopností, vytrvalostních a koordinačních schopností. V somatických předpokladech 

hraje roli šířka ramen, rozpětí paží, poměr tělesných segmentů a pák těla. Vhodný 

somatotyp je vyrovnaný mezomorf, nebo endomorfní mezomorf se zastoupením většího 

množství rychlých svalových vláken. Vysoká intenzita a složitost odhodových činností, 

které mají krátký průběh, představují značnou náročnost pro CNS. Důležitou 

determinantou je schopnost koncentrace, rozvoj senzomotorických schopností a dobrá 

prostorová orientace. Z pohledu taktiky je náročnost těchto atletických disciplín  

ve změně podmínek soutěží a jejich průběhu, kterým se musí závodníci pokaždé 

přizpůsobovat. (Šimon & kolektiv, 2004) Metabolické krytí výkonu hradí systém  

ATP – CP a anaerobní glykolýza. Kontinuální zatížení je provedeno maximální 

intenzitou v řádech několika sekund. (Bernaciková, Kapounková, Novotný, & kol., 

2010) 
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Obrázek č. 3: Podíl energetického krytí vrhačského výkonu (Bernaciková, 2010) 

 

2.2.3 Skoky 

 Skoky jsou řazeny mezi technické disciplíny, jejichž provedení má kontinuální 

krátkodobý charakter při maximální intenzitě zatížení. (Bernaciková, Kapounková, 

Novotný, & kol., 2010) Podle Velebila (2002) jsou limitní faktory pro kvalitní 

výkon maximální rychlost, optimální úhel vzletu, optimální chování za letu a dopad. 

Předpokladem skokanských disciplín je výbušnost dolních končetin. Z kondičního 

hlediska je proto nutné trénovat explozivní sílu, rychlost reakční, frekvenční  

i maximální, orientační a synaptickou koordinaci, flexibilitu a obecnou vytrvalost. 

Výškaři a trojskokani jsou specifičtí svou vysokou štíhlou postavou s dlouhými 

končetinami. Typickými somatotypy jsou zde ektomorfní mezomorfové,  

nebo mezomorfní ektomorfové. Z fyziologického hlediska ve svalech převažují rychlá 

bílá vlákna. Zdrojem energie je ATP – CP systém, anaerobní glykolýza. (Bernaciková, 

Kapounková, Novotný, & kol., 2010) 

 

 

Obrázek č. 4: Příklad podílu energetického krytí výkonu u skoků (Bernaciková, 2010) 

 

2.3   Sportovní trénink žen 

Struktura profesionálního tréninku zahrnuje plánování, evidenci a kontrolu stavu 

trénovanosti. V tréninku mužů existuje mnoho poznatků a výzkumů, neboť z obecného 

a historického hlediska se muži sportu věnují déle než ženy. Ženský sport začal vzkvétat 
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relativně nedávno, hovořit lze pouze o několika desetiletích nazpět. Zvláštnosti tréninku 

žen vyplývají z genetických rozdílů, jejichž povaha je anatomická, fyziologická  

a psychologická.  Na základě toho vznikají motorické předpoklady, které jsou důležité 

pro jednotlivá sportovní odvětví. (Dovalil & kol., 2008) 

 Největší anatomické odlišnosti mužů a žen jsou v tělesné výšce, výši tělesné 

hmotnosti, délce končetin, šířce ramen, dospívání. Svalová hmota žen činí 36 %,  

u mužů je to přibližně 45 % z celkové tělesné hmotnosti. Procento tuku je naopak u žen 

vyšší než u mužů. Ženy mají v průměru o 15 % vyšší podíl tzv. pomalých vláken. Ženy 

disponují přibližně o 20 % menším srdcem, nižším systolickým krevním tlakem, menší 

transportní kapacitou kyslíku krví, nižší plicní funkcí a menším objemem plic, nižším 

bazálním metabolismem až o 15 %, nižší maximální spotřebou kyslíku. Ženy lépe 

tolerují zvýšenou teplotu. Problémem může ženám působit ztráta železa v důsledku 

menstruačního krvácení. Specifickým obdobím je menstruace, těhotenství a poporodní 

stav. Snášenlivost tréninkového zatížení je individuální záležitostí, proto některým 

vyhovuje vynechání tréninkové jednotky, nebo snížení zatížení v době menstruace. 

Obecným doporučením je omezení posilování břišního svalstva, tvrdé doskoky  

a dopady, vysoce náročné tréninkové jednotky. Pokud zvládá žena menstruační fázi 

svého cyklu hůře, řešením může být sestavování tréninkového plánu tak, aby vycházel 

na toto období odpočinkový týden. Také průběh těhotenství je individuální, proto  

je nutné řešit aktuální stav s lékařem, který určí vhodnou intenzitu zátěže. Po porodu 

bývá trénink zahájen po pěti až osmi týdnech. Obecně lze tvrdit, že ženy jsou vybaveny 

hůře pro sportovní trénink k rychlostně silovým pohybovým činnostem, mají nižší 

kondiční předpoklady. V technice a taktice nejsou uváděny rozdíly v přípravě,  

ovšem z motorických předpokladů mají ženy lepší smysl pro rytmus, který se může 

uplatnit například v překážkovém běhu, nebo ve skoku vysokém. Rozdílem může být 

také větší potřeba komunikace s trenérem. (Dovalil & kol., 2012) 

 Rozdíly v tréninku žen z  psychologického pohledu mají celkem zásadní vliv  

na tréninkový proces. Uvádí se, že v hodnotovém systému je role tréninku nižší než  

u mužů, ale není to pravidlem. Ženy jsou citlivější na vnější podněty nebo  

na dietní intervence. (Dovalil & kol., 2008) 
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3 Poruchy příjmu potravy 

 

3.1  Energetický metabolismus 

 Pro udržení základních životních funkcí člověka je potřeba přijmout přibližně 

1200–2400 kcal/24h, hovoříme o tzv. bazálním metabolismu. Pro jeho stanovení  

je určující pohlaví, věk, stav trénovanosti a aktuální stav jednice. U sportovců bývají 

hodnoty bazálního metabolismu vyšší. Klidový metabolismus je přibližně o 10 % vyšší 

než bazální, je to energie spotřebovaná v klidových polohách jako sed, leh,  

nebo spánek. Další úrovní je pracovní metabolismus, tedy množství energie pro 

fyzickou aktivitu a sportování, jehož hodnoty se podle Bernacikové (2012) pohybují 

okolo 1800–3000 kcal/24h.  

 Atletická triáda je syndrom, který se vyskytuje u vrcholových sportovkyň  

a fyzicky aktivních žen. Příčinou je nízký energetický příjem, který může vyplývat 

z poruchy příjmu potravy. Vysoké dávky tréninkového zatížení za příliš nízkého 

energetického příjmu mohou zapříčinit poruchy menstruačního cyklu. Nejčastější 

poruchou je amenorea, v jejímž důsledku dochází k řídnutí kostí. Řetězec událostí může 

způsobit závažné zdravotní potíže, větší riziko zlomenin a únavových zlomenin, 

nemožnost otěhotnět, snížení fyzické výkonnosti a další zdravotní potíže. Atletická 

triáda zahrnuje tři entity: poruchy příjmu potravy, amenoreu a osteoporózu. (Otis, 

Drinkwater, Johnson, Loucks, & Wilmore, 1997) 

 

3.2  Typy poruch příjmu potravy 

 Mentální anorexie a mentální bulimie jsou závažnými onemocněními. Jedná  

se o depresivní poruchy, které mohou narušit osobnost jedince. Mezi rizikové faktory 

způsobující poruchy příjmu potravy lze zahrnout situace, které způsobily v životě 

jedince trauma. Spouštěčem v těchto případech může být rodinná krize, ztráta blízké 

osoby, nemoc, alkoholismus, šikana, srovnávání se s jinými osobami podle zevnějšku, 

nebo také kritická poznámka trenéra či jiné autority o tělesné váze a vzhledu. 

Spouštěčem může být ale i souhra nepříznivých okolností, které jsou zapříčiněny více 

rizikovými faktory najednou. Povahovými rysy, zvyšujícími riziko těchto onemocnění, 

může být potřeba pozornosti a perfekcionismu, potřeba kontroly vyplývající z nejistoty 

ohledně sebe sama ve snaze zalíbení se jiným lidem. Nestálost a proměnlivost emocí, 
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puritánství a asketismus ve smyslu touhy morální převahy nad ostatními,  

přičemž morální je překonat vlastní potřeby, včetně jídla. Projevem je sebetrestající 

chování, kvůli problému, se kterým si ve skutečnosti neví rady apod. (Papežová & 

Hanusová, 2012) 

 

4.2.1 Mentální anorexie (MA) 

 Oproti chlapcům se MA vyskytuje více u dívek 10–20 krát častěji. Onemocnění 

postihuje nejčastěji dívky okolo 17 let. Etiologicky a patogeneticky se jedná  

o biopsychosociální onemocnění. Hlavním příznakem onemocnění mentální anorexií  

je úmyslné hladovění a ubývání na hmotnosti v důsledku vlastního přesvědčení  

o tloušťce, nebo strachu z nadváhy. U pacientů se projevuje strach z jídla, odmítání 

jídla, časté diety, zvracení, užívání laxativ. Z počátku nedochází k nechutenství,  

ale potlačování chuti k jídlu, důsledkem je uspokojení z překonání sebe sama. Samotné 

nechutenství k jídlu může být další fází ve vývoji tohoto onemocnění. Jedno 

z diagnostických kritérií je absence menstruačního krvácení alespoň tři po sobě jdoucí 

cykly. Vyskytují se dva druhy mentální anorexie a to restriktivní, bez bulimických 

epizod, nebo přejídání s následným zvracením, či užíváním diuretik. Průměrná doba 

trvání onemocnění MA bývá okolo 5 let. (Němečková, 2007) 

 

4.2.2 Mentální bulimie (MB) 

 Stejně jako u MA se mentální bulimie projevuje u obou pohlaví, ovšem s větší 

prevalencí u žen. Projevem onemocnění MB je opakované záchvatovité přejídání  

se s následným vyvoláváním zvracení, nebo jinou formou, která pomáhá redukovat 

tělesnou hmotnost. Časté a opakované zvracení vede k elektrolytové dysbalanci  

a závažným somatickým potížím. Onemocnění doprovází strach z nadváhy. Jedinci 

trpící tímto druhem onemocnění mají nutkavou chuť k jídlu, v důsledku toho dochází 

k přejídání se ve velmi krátkém intervalu a následném chtíči opět snížit energetický 

příjem zvracením nebo užíváním diuretik. Frekvence těchto stavů bývá dva až tři krát 

měsíčně v mírnějších případech, v závažnějších případech i několikrát za den. 

(Němečková, 2007) 
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3 Ženský reprodukční systém 

 Úkolem ženského reprodukčního systému je zajistit vývoj a transport ženských 

pohlavních buněk – vajíček. Dochází zde ke tvorbě a vylučování pohlavních hormonů, 

mezi které patří estrogen, progesteron a malé množství androgenů. Ženský reprodukční 

systém umožňuje pohlavní styk, zajišťuje vhodné prostředí pro oplodnění vajíčka  

a jeho vývoj v nového jedince.  

 Hlavním pohlavním orgánem ženy je párová žláza vaječník, latinsky ovarium, 

který zabezpečuje vývoj vajíček a tvorbu pohlavních hormonů. Povrch vaječníku  

je bělavý, zpočátku hladký, ale v průběhu prodělaných ovulací se v něm vytváří malé 

jizvy. Samotné ovarium tvoří vnější kůra a dřeň. Dřeň je tvořena řídkým vazivem,  

jež obsahuje cévní, lymfatické a nervové zásobení. Vnější kůra obsahuje folikuly 

v různých stadiích vývoje, uvnitř folikul se nachází vajíčka. V období ovulace folikul 

praská a vajíčko se uvolňuje do vejcovodu.  

 Vejcovod je párová trubice vedoucí od ovaria k rohu dělohy a jeho stěžejní 

funkcí je zachycení vajíčka a následný transport do dělohy. Ve vejcovodu dochází 

nejčastěji k oplodnění vajíčka.  

 Děloha je dutý svalový orgán, který poskytuje vhodné prostředí pro vývoj 

embrya, plodu a zajišťuje vypuzení plodu během porodu.   

 Pohlavní spojení umožňuje pochva. Pochva je připojena k děložnímu čípku  

a ústí do poševní předsíně. Pochva je porodní cestou plodu. V anatomii se pochva řadí 

mezi zevní pohlavní orgány, kam ústí malé a velké předsíňové žlázy. (Čedíková & 

Koželuhová, 2018) 

 

4.1   Hormony ženského těla 

 

Estrogeny 

 Do skupiny estrogenů patří estriol, estron a estradiol. Vytváří se v Graafových 

folikulech ve vaječnících a jejich úkolem je růst a stimulace cílových tkání. Díky 

estrogenům dochází při dospívání dívek k finálnímu růstu vnitřních pohlavních orgánů. 

Dochází k přírůstku tukových tkání typických pro dospívající ženy, růstu boků a prsou. 

Estrogeny působí prostřednictvím podvěsku mozkového na menstruační cyklus. Jednak 
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se podílejí na růstu děložní sliznice v první fázi cyklu, v další fázi spolu s jinými 

hormony připravují dělohu na oplodnění. V případě oplodnění zodpovídají za průběh 

těhotenství. Estrogeny v nadměrné produkci působní nepříznivě na menstruační cyklus, 

mohou mít ve velké míře nepříznivý vliv na plodnost, nebo způsobovat akné. 

 

Gestageny 

 Skupinu gestagenů tvoří všechny hormony produkované žlutým tělískem  

a také veškeré jejich varianty ať už přírodní, nebo syntetické, užívané v hormonální 

antikoncepci. Hlavním zástupcem gestagenů je progesteron, který ve druhé fázi 

menstruačního cyklu mění kvalitu děložní sliznice, kterou připravuje na přijetí 

oplodněného vajíčka. Pokud k oplodnění nedojde, jeho působení klesá. V případě 

oplodnění se jeho produkce zvyšuje a poté přebírá jeho činnost placenta. Progesteron  

je tedy zásadním hormonem po udržení těhotenství a pro mléčné žlázy a kojení.  

 

Luteinizační hormon 

 Luteinizační hormon (LH) podporuje tvorbu gestagenů a estrogenů,  

se kterými se vzájemně ovlivňují. LH se tvoří v podvěsku mozkovém a působí  

při ovulaci na uvolnění zralého vajíčka z vaječného folikulu.  

 

Hormon stimulující folikuly 

 Je produkován podvěskem mozkovým, podílí se na řízení dozrávání vaječných 

váčků a stimuluje další hormony včetně estrogenů a gestagenů. Nepravidelný 

menstruační cyklus má často za příčinu poruchy jeho vylučování. Při absenci  

tohoto hormonu dochází k neplodnosti, neboť nedojde k dozrání oplozených vajíček.    

 

Prolaktin 

 Prolaktin je produkován podvěskem mozkovým. Jeho úkolem je stimulace 

prsních žláz, produkce mateřského mléka, jeho vysoké hodnoty v době těhotenství brání 

oplodnění a zapříčiňuje amenoreu. (Dylevský, 2000) 
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4.2    Fyziologický menstruační cyklus 

 V ženském těle probíhá neustále pravidelně se opakující cyklus, který zahrnuje 

fyziologické změny celého organismu. V užším pojetí bývá tento termín používán  

pro označení cyklických změn endometria, tedy děložní sliznice, přímo související 

s ovariálním cyklem. Cílem těchto změn je příprava děložní sliznice na ukotvení 

oplozeného vajíčka a jeho vývoj. (Čedíková & Koželuhová, 2018) 

 Čedíková a Koželuhová (2018) uvádí se, že je délka cyklu variabilní,  

ale nejčastěji se pohybuje okolo 28 dní s odchylkou 3–5 dní. Menstruační cyklus začíná 

prvním dnem krvácení v pubertě a končí v období klimakteria, přibližně mezi 45. a 55. 

rokem věku ženy. Celá souhra těchto fyziologických změn je řízena složitým procesem, 

souhrou hypotalamu, hypofýzy a ovaria. 

 

Obrázek č. 5: Menstruační cyklus, změny hladin hormonů (Kliková, 2018) 
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 Menstruace se dostavuje čím dál dříve, zatímco na konci 19. století ženy 

průměrně začínaly menstruovat okolo 17. roku věku, dnes je tomu nejčastěji okolo  

12 let. Uvádí se, že v dřívějších dobách ženy menstruovaly méně než dnes, zejména 

proto, že byly mnohem častěji těhotné a s množstvím porodů byla spojena i dřívější 

menopauza. V době Aristotela nastával přechod do neplodného období okolo čtyřiceti 

let, tzn. zhruba o deset let dříve než dnes. (Heller, 2019) 

 

Ovariální cyklus  

 Ovariálním cyklem jsou označovány cyklicky se opakující morfologické  

a funkční změny v ovariích v těle pohlavně dospělé ženy. Dělíme jej na tři fáze: 

 Folikulární fáze 

 Folikulární fáze, také preovulační fáze, probíhá 1. až 13. den cyklu. Tato fáze 

trvá prvních 14 dní od prvního dne posledního menstruačního cyklu. Přibližně šestý den 

začne jeden z folikulů zrychleně růst a stává se z něj tzv. Graafův folikul,  

který se vyklenuje na povrch ovaria a dosahuje rozměrů 15–20 milimetrů. Zbytek 

folikulů zaniká.  (Čedíková & Koželuhová, 2018) 

 Ovulace 

 Ve 14. den cyklu dochází k prasknutí Graafovo folikulu, vajíčko se uvolňuje  

do břišní dutiny, zachycuje se třásněmi vejcovodu a začíná jeho transport do dělohy. 

(Čedíková & Koželuhová, 2018) 

 Luteální fáze 

 V této fázi je prázdný folikul naplněn krví, stává se z něj krevní sraženina, 

postupně organizuje a prorůstá vazivem. Je vytvářeno žluté tělísko (corpus luteum), 

které produkuje převážně progesteron. Pokud dojde k oplodnění vajíčka, žluté tělísko 

dále narůstá a slouží k zachování těhotenství do doby, než funkci převezme placenta. 

Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, žluté tělísko se zmenšuje, 8. den začne postupně 

degenerovat, endokrinní aktivita ustává, je přetvářeno v tělísko bílé. Zhruba 24. den  

toto tělísko zcela zaniká a je po něm utvořena na povrchu vaječníku drobná jizvička.  
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Obrázek č. 6: Ovariální cyklus, 1) menstruace, 2) zrající folikul, 3) Graafův folikul, 4) ovulace, 5) žluté 

tělísko, 6) zánik žlutého tělíska (Digital Campus Moodle, 2014) 

 

Děložní cyklus 

 Děložní cyklus je odrazem ovariálního cyklu. V závislosti na hladině estrogenů  

a progesteronu se odehrávají cyklické změny na úrovni endometria dělohy. Cílem 

děložního cyklu je připravit děložní sliznici na příchod zárodku, což se odehrává v horní 

vrstvě endometria (stratum functionale). Děložní cyklus je dělen také na tři fáze:  

 

 Menstruační fáze 

 Nový cyklus začíná prvním dnem menstruačního krvácení. Toto období trvá 

přibližně 1–5 dní. Předchozí ovariální cyklus končí zánikem žlutého tělíska, na základě 

čehož dochází k poklesu hladiny progesteronu a je vyvolána menstruace. Menstruační 

krvácení probíhá přibližně 5 dní, odplavuje se menstruační krev společně se stratum 

functionale. V průměru dochází ke ztrátě 30–80 ml krve, nemělo by docházet k vyšší 

ztrátě než 1 ml na 1 kg hmotnosti ženy. 

 Proliferační fáze 

 Proliferační fáze probíhá 5. až 14. den menstruačního cyklu. Postupně dochází 

k obnově sliznice endometria po předchozí menstruaci a pod vlivem estrogenů jsou 

produkovány rostoucí folikuly v ovariu. Nyní stratum functionale opět narůstá, 

pronikají do něj spirální artérie, mezibuněčná hmota a vazivová vlákna se zmnožují.  

 Sekreční fáze 

 Sekreční fáze je pod vlivem působení progesteronu žlutého tělíska a začíná 

druhý den po ovulaci. V buňkách endometria se postupně hromadí lipidy a glykogen. 

Sliznice se více prokrvuje, edematózní a žlázky se plní sekretem. V momentě,  

kdy nedojde k oplození, žluté tělísko začne degenerovat, hormony ustávají ve svém 
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působení a dochází ke stažení spirálních arterií, na základě toho dochází k nedokrvení 

stratum functionale v endometriu a tělísko odumírá. Poté dojde k uvolnění kontrakce 

tepen, krev se začne rozlévat do endometria, kde spolu s odloučenou sliznicí odchází 

pochvou ven z těla. Nyní začne menstruační fáze a nastává nový děložní cyklus. 

(Čedíková & Koželuhová, 2018)  

 

 Menstruační cyklus ovlivňuje také další orgány ženského těla. Například 

v děložním hrdle dochází ke změnám cervikálního hlenu, které jsou pravidelné.  

Tyto změny mají za následek vytváření příznivého prostředí, které napomáhá přežívání 

a pohybu spermií. Hlen se stává nejřidším v období ovulace. Dalším orgánem,  

který ovlivňuje menstruační cyklus je pochva, ve které se dějí změny ve vlastnostech 

povrchového hlenu a epitelu. Na začátku cyklu se buňky plní glykogenem, po ovulaci  

se hlen zhušťuje a sliznice ztlušťuje. Při menstruačním krvácení se některé buňky 

uvolňují a odplavují se z těla společně s krví. Menstruační cyklus ovlivňuje také mléčné 

žlázy, kde působí změny estrogen a progesteron. (Čedíková & Koželuhová, 2018) 

 

 

4.3 Poruchy menstruačního cyklu 

Poruchy menstruačního cyklu jsou rozděleny do šesti skupin: 

 

4.3.1 Poruchy rytmu menstruačního cyklu 

Polymenorea – Interval krvácení je kratší než 22 dnů. Cyklus je zkracován délkou 

folikulární fáze cyklu nebo luteální fáze cyklu. 

Oligomenorea – Menstruační cyklus se prodlužuje a trvá více než 35 dní. Krvácení  

je u tohoto problému méně časté než při fyziologické menstruaci.  

 

4.3.2 Poruchy intenzity a délky cyklu 

Hypomenorea – Slabé krvácení a ztráta krve se pohybuje jen okolo 50 ml. Krvácení  

při této poruše může trvat jen v řádu hodin.  

Hypermenorea – Opakem je hypermenorea, při které dochází k velmi silnému 

krvácení. Žena při ní ztrácí až 150 ml krve a krvácení trvá někdy i více než 8 dní. 
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Anovulační krvácení – Je spojeno s vyhasínající činností ovariálních folikulů. 

Krvácení může být slabé nebo naopak silné v závislosti na individuální cyklické 

odpovědi ženy. Dále se může objevovat např. u pacientek s poruchou tvorby 

adrenálních enzymů, s onemocněním štítné žlázy, nebo jiným metabolickým 

onemocněním. (Pilka, 2012) 

Intermenstruační krvácení – Děložní krvácení, které probíhá mimo menstruační 

období. (Asingr, 2007) 

Menoragie – Jedná se o abnormálně silné krvácení trvající déle než sedm dní. 

 

4.3.3 Poruchy nástupu a ukončení menstruačních cyklů 

Menarche praecox – Menarche je první menstruace, začátek menstruačního cyklu  

u dívek. Označení menarche praecox se užívá pro předčasnou menstruaci. Může být 

způsobena předčasnou pubertou, ke které dochází před osmými narozeninami dívek. 

Dřívější nástup puberty způsobuje např. obezita. (Rejdová, 2016)  

Menarche tarda – Značí opoždění menarche.  

Předčasná menopauza – Nastává před čtyřicátým rokem věku. 

Pozdní menopauza – Začátek po dvaapadesátém roku věku ženy. (Povýšil, 2007) 

 

4.3.4 Metroragie (dysfunkční krvácení) 

 V případě metroragie dochází ke krvácení z dělohy mimo menstruační fázi. 

Nejčastější příčiny metroragie jsou hormonální, zánětlivé a nádorové. (Povýšil, 2007) 

 

4.3.5 Amenorea 

 Primární amenorea je stav u dívky, která při dovršení 15. roku věku nezačala 

spontánně menstruovat. Tento stav musí být vyšetřen gynekologem. Sekundární 

amenorea je stavem u dívek a žen, které již menstruovaly spontánně a nemají 

menstruaci déle než šest měsíců. V adolescentním věku je nejčastěji způsobena 

stresovou situací, poruchou příjmu potravy, nadměrnou fyzickou zátěží  

nebo se závažnými chorobami spojenými s redukcí tělesné hmotnosti. Další příčinou 
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může být anovulační cyklus, těhotenství, závažnou příčinou může být také ovariální 

porucha, jako syndrom předčasné menopauzy. (Hodická, Rejdová, Kadlecová, 2015) 

 

4.3.6 Bolestivé syndromy doprovázející menstruaci 

Premenstruační syndrom – PMS je definován jako cyklická recidivující porucha 

vyskytující se zásadně v luteální fázi cyklu, tedy v druhé polovině cyklu, jež ovlivňuje 

chování a psychický stav ženy. (Pešáková, 2017) 

Dysmenorea – Stav obvykle začínající den před menstruačním krvácením a končící 

nejpozději den po skončení menstruačního krvácení. Projevem může být průjem, bolest 

hlavy, zvracení, nauzea, kolapsové stavy. (Hodická, Rejdová, Kadlecová, 2015) 

Intermenstruační bolest – Bolesti způsobené v době mezi menstruačními cykly.  

 

Tabulka č. 3: Přehled poruch menstruačního cyklu 

Poruchy menstruačního cyklu 

  krvácení název doba 

poruchy rytmu 

krvácení 

časté polymenorea cyklus  23 dnů 

méně časté oligomenorea cyklus > 36 dnů 

poruchy cyklu při 

zachovaném rytmu 

anovulační     

silné hypermenorea   

slabé hypomenorea   

před menstruací premenstruační   

po menstruaci postmenstruační   

mezi menstruacemi intermenstruační   

poruchy nástupu a 

ukončení MC 

předčasný začátek menarche praecox před 9. rokem věku 

opožděný začátek menarche tarda po 14. rokem věku 

předčasná menopauza   před 40. rokem věku 

pozdní menopauza   po 52. rokem věku 

dysfunkční krvácení nepravidelné, protahované metroragie   

bez menstruačního 

krvácení žádné amenorea   

bolestivé syndromy 

doprovázející MC 

bolesti při dysmenorea   

bolesti před premenstruační syndrom   

bolesti po intermenstruační bolesti   
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4.4 Antikoncepce 

 Antikoncepce je souhrnný název pro veškeré metody, které chrání ženu  

před otěhotněním. Většina z metod ale není zcela sto procentní ochranou. Metody 

antikoncepce lze dělit několika způsoby. Podle užívání rozlišujeme antikoncepci 

mužskou a ženskou. Z časového hlediska dělíme antikoncepci na krátkodobou  

a dlouhodobou, která může být reversibilní nebo ireversibilní. Po skončení užívání 

reversibilní antikoncepce se ženě vrátí plodnost. Ireversibilní metoda antikoncepce  

je nevratná, příkladem je sterilizace, tedy uzavření nebo odstranění vejcovodů u žen,  

či přerušení chámovodů u mužů. (Vebera, 2005) Podle mechanismu účinku se dělí 

antikoncepce na hormonální a nehormonální. Nehormonální antikoncepce zahrnuje 

bariérovou a chemickou antikoncepci, nitroděložní tělíska. (Fait, 2018) 

 Podle Faita (2018) je spolehlivou metodou dlouhodobá antikoncepce  

jako sterilizace a nitroděložní tělísko, nebo hormonální typ antikoncepce s depotním 

uvolňováním hormonů. Obecně jsou také účinnější hormonální metody  

oproti bariérovým druhům antikoncepcí jako kondomy, pesary, spermicidy. Bariérové 

metody antikoncepce jsou ale účinnější než metoda neplodných dnů, nebo přerušovaný 

pohlavní styk, který nemusí být považován ani za antikoncepci. 

  

4.4.1 Reversibilní dlouhodobá antikoncepce 

Nitroděložní tělísko s hormonem  

 Nitroděložní tělísko s hormonem má různé tvary, nejčastěji do písmene „T“, 

vytvořené z plastických hmot doplněné drátkem z mědi, ze slitiny zinku, zlata  

nebo stříbra. Tělísko obsahuje hormon progestin, který působí na zahuštění hlenu 

v děložním hrdle a tím brání prostupnosti spermií k vajíčku. Tato metoda antikoncepce 

je účinná a její výhodou je např. to, že žena nemusí denně, týdně nebo měsíčně myslet 

na užívání antikoncepce. Tělísko chrání ženy před otěhotněním po dlouhou dobu  

a zavádí se i dívkám nebo ženám, které ještě nerodily. Tělísko lze kdykoliv vyjmout  

a poté je žena připravena k oplodnění. Tělíska se zavádí na delší časové období, uvádí 

se tři až pět let. (Fait, 2018) 
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Nitroděložní tělísko bez hormonu 

 Tělísko působí v děloze jako cizí předmět, který přitahuje větší množství bílých 

krvinek. Spolu s účinkem měděného drátku na tělísku, mající toxický vliv na spermie, 

brání tento mechanismus průstupu spermií k vajíčku a tím následnému oplodnění. 

Tělísko bez hormonu stejně jako to s hormonem, má svou výhodu v praktickém využití, 

nízké cenové relaci, ale na druhou stranu jeho účinek bez působení hormonu má často 

za následek prodloužení a zintenzivnění průběhu menstruace. Nepřítomnost hormonu 

zároveň nechrání ženu před nádory a cystami vaječníku, záněty vnitřních rodidel  

a ochrana před mimoděložním oplodněním je nižší než u hormonálních antikoncepcí.  

 

4.4.2 Reversibilní krátkodobá antikoncepce 

 Metody krátkodobé antikoncepce se dále dělí podle denního, týdenního  

či měsíčního užívání a do této skupiny patří následující druhy: 

Antikoncepční náplast 

 Antikoncepční náplasti obsahují estrogen a progestin. Lepí se na pokožku  

po dobu jednoho týdne, poté se náplast vymění za novou. Hormony se postupně 

uvolňují do organismu prostřednictvím pokožky.  

Vaginální kroužek 

 Vaginální kroužek se zavádí jednou měsíčně na tři týdny, poté se vyjme  

na týden, kdy se dostaví menstruační krvácení. Kroužek je vyvinut tak, aby přirozeně 

držel uvnitř pochvy, kde se uvolňují hormony blokující nástup ovulace podobně  

jako u jiné hormonální antikoncepce. Vaginální kroužek příznivě působí na snížení 

menstruačního krvácení a bolestivosti při menstruaci. Snižuje také riziko karcinomu 

děložní sliznice.  

Injekce 

 Estrogen a progesteron je aplikován pomocí injekce do svalu jednou měsíčně, 

nebo jednou za tři měsíce. Látky jsou uloženy ve svalu a postupně se uvolňují  

do krevního oběhu. Pro ženy s některými cévními onemocněními, nebo endometriózou 

je vhodná, protože v některých případech působí i jako léčebný prostředek,  

který zabraňuje prorůstání orgánů v oblasti pánve malými částečkami děložní sliznice. 

(Fait, 2018) 
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4.4.3 Další druhy antikoncepce 

Perorální antikoncepce 

 Užíváním perorální antikoncepce lze zabránit reprodukčnímu procesu v těle 

ženy. Tablety antikoncepce blokují normální hormonální zpětnovazební mechanismy  

a tím inhibují proces ovulace. Častým důvodem užívání tablet je léčba menstruačního 

cyklu ve smyslu stabilizace cyklu. Ve sportu se lze setkat s užíváním perorální 

antikoncepce s cílem plánování menstruace mimo soutěže.  

 Obsahem antikoncepčních pilulek je kombinace estrogenu s progestiny. 

Progestiny jsou látky, které napodobují působení progesteronu, nadměrné množství 

jakéhokoliv typu hormonu může mít totiž vliv na těžké krvácení. Podávání progesteronu 

nebo estrogenu ve vhodných dávkách v průběhu folikulární fáze zabraňuje 

preovulačnímu nárůstu sekrece luteinizačního hormonu, který má funkci vyvolat 

ovulaci. Způsob užívání pilulek antikoncepce je od začátku cyklu ženy až po dobu,  

kdy by za normálních podmínek docházelo k ovulaci. Poté se užívání pilulek zastaví, 

čímž je umožněn menstruační průtok a posléze je zahájen nový cyklus. (Fait, 2018) 

 O vlivu perorální antikoncepce na výkon při sportu existují sporné názory.  

Podle Reillyho (2010) může být výkon sportovkyň konzistentnější na základě užívání 

perorální hormonální antikoncepce, která stabilizuje kolísání koncentrace peptidů  

a steroidních hormonů spojených s menstruačním cyklem v těle ženy.  

Postkoitální antikoncepce 

 K užití postkoitální antikoncepce dochází pohotovostně po rizikovém 

nechráněném styku. Tento druh antikoncepce se užívá v případě selhání použité 

antikoncepce, nebo po zneužití. Pilulka určená k ochraně před nechtěným otěhotněním 

obsahuje nejčastěji progestin. Aplikace je nutná co nejdříve po styku, působnost  

této antikoncepce je maximálně 120 hodin. (Vebera, 2005) 
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5 Metody řešení menstruačních potíží  

 

5.1  Medikamentózní metody řešení menstruačních potíží  

 Ze skupiny analgetik se často užívá Ibalgin rapidcaps, Brufen rapid, Nalgesin S, 

Dexoket. Při potížích se žaludkem, poruchou srážení krve nebo sníženou funkcí ledvin 

se doporučuje spíše Panadol nebo Paralen. Zvýšení účinnosti léků doprovází užívání 

hořčíku, který přispívá normální psychické i svalové činnosti, zmírňuje únavu  

i vyčerpání, působí proti křečím. (Sobčáková, 2019) 

 

5.2  Tradiční čínská medicína 

Mezi léčivé metody tradiční čínské medicíny (TČM) patří např. akupunktura, 

fytoterapie nebo tzv. moxování. Akupunktura je léčivá metoda využívající napichování 

jehel do určitých bodů na těle, nazývaných meridiány. Meridiány jsou podle čínské 

medicíny energické dráhy, spojené s jednotlivými vnitřními orgány. Stimulací těchto 

bodů lze pozitivně působit na různé nemoci. Moxování funguje na podobném principu. 

Pomocí tepla hořícího pelyňku, svázaného do doutníku, je pokožka prohřívána  

na postižených, nebo akupunkturních bodech. Účinky pelyňku prostřednictvím 

moxování mají zklidňovat organismus, napomáhat krevnímu oběhu. Fytoterapie  

je založena na užívání přesně propracovaných receptů z bylin, zvaných formule. 

Součástí formulí mohou být v některých případech i minerály či živočišné produkty.  

Od živočišných produktů se stále více v dnešní době upouští. Nejčastěji se užívají 

odvary, různé náplasti, tinktury, sirupy, tablety, pokroutky.  (Šiška, 2020) 

 

Obrázek č. 7: Metoda moxování (Šiška, 2020) 
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5.3   Fyzioterapie 

Ženy potýkající se s bolestivým průběhem menstruace mívají větší svalové 

napětí v oblasti pánevního dna, které je úzce spjato s funkcí bránice, v oblasti malé 

pánve (děloha, vaječníky, vejcovody), s vnitřními orgány, hlubokými svaly páteře  

od kostrče až k lebce. Fyzioterapeut odstraňuje blokády na páteři, blokády žeber, 

napravuje postavení kostrče, která může být vychýlená. Mezi účinné metody  

proti dysmenoree patří techniky založené na neurofyziologickém principu, které snižují 

napětí svalů v oblasti trupu a pánve, současně vyrovnávají napětí v ostatních svalových 

řetězcích. Další metodou je mobilizace hlavových kloubů, žeber, hrudní, bederní páteře 

a kostrče. Metodou fyzikální terapie se aplikuje horko do oblasti břišní a šíje,  

které uvolňuje svaly a napětí. Fokusovaná a radiální rázová vlna rychle uvolňuje 

svalové napětí, ale není vhodná aplikovat v době menstruační fáze, nebo při těhotenství. 

Přístrojová lymfodrenáž (presoterapie) uvolňuje lymfu z dolních končetin a pánve 

směrem do krevního řečiště, díky tomu se sníží svalové i vazivové napětí, které  

ve výsledku přispěje ke snížení bolestivosti v pánvi při menstruaci. (Bílková, 2020) 

 

5.4   Cvičení  

 Cvičením lze působit na mnoho gynekologických potíží, ať už jde o vynechávání 

menstruace, bolestivou menstruaci, vazivové bolesti, chronické záněty, poruchy močení, 

obstipaci, nebo poruchy typu hypoplazie dělohy, pokles dělohy, nesprávný sklon 

dělohy, předčasné klimakterium, neplodnost.  

 Na amenoreu lze pozitivně působit cviky zaměřenými na oblast pánve, zejména 

v podporu klečmo, což je výhodné postavení pro odlehčení pánevního dna. 

Kontraproduktivní cviky v tomto případě jsou takové, které zvyšují nitrobřišní tlak, 

nadměrně zatěžují břišní stěnu. Nevhodná jsou i vytrvalostní cvičení.  

 Děloha i močový měchýř jsou uloženy v malé pánvi, obklopeny řídkým vazivem 

a malá pánev je obklopena zhuštěným vazivem, které má tendenci se zkracovat. 

Vazivové bolesti se objevují po ránu, po dlouhém stání, sezení, nebo statickém zatížení. 

Při takových potížích se zařazují dechová cvičení, zejména abdominální dýchání, cviky 

ovlivňující postavení pánve, uvolňování oblasti kyčelních kloubů, vyrovnávání 

svalových dysbalancí. Nevhodnými jsou poskoky, tvrdé dopady, zvedání těžkých 

břemen a silové cviky.  
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 Aktivace, procvičování hlubokých svalů, cvičení pánevního dna podporuje 

správné fungování vnitřních orgánu, zlepšuje oběh krve, nebo pomáhá správnému 

fyziologickému fungování svalstva. Díky tomu lze předcházet například inkontinenci, 

nebo bolestem menstruačního cyklu. (Hošková & kol., 2012) 

 Účinnou metodou, která může pomoci při funkční sterilitě, retroverzi dělohy, 

častých zánětech, inkontinenci, oslabení svalů pánevního dna, proti poruchám 

menstruačního cyklu a dalších potížích, je metoda Ludmily Mojžíšové.  

Jedná se o speciální manuální techniku, vedoucí k následnému odstranění chybných 

strukturálních a funkčních změn na pohybovém systému. Metoda Mojžíšové zahrnuje 

myofasciální techniky a měkké techniky, akupresuru, masáž reflexních zón, manipulaci 

a mobilizaci, korekci chybného postavení hlavy, trupu a končetin. Aktivní cvičení 

zahrnuje cviky zaměřené na zlepšení pohyblivosti páteře a pánve, uvolnění SI spojení 

(křížokyčelního kloubu), protažení nebo posílení svalů, jež ovlivňují vzájemnou polohu 

páteře, pánve a kostrče. Metoda mobilizace je zaměřena zejména na oblast pánevního 

dna. Mobilizace kostrče skrze konečník je jednou z metod, které využívá  

také fyzioterapie. (Žáková, 2020) 

 Metoda Ludmily Mojžíšové může pomoct při funkční neplodnosti, opakovaných 

potratech, při inkontinenci, neprůchodnosti vejcovodů, nepravidelné nebo bolestivé 

menses, při amenoree, funkčních vertebrogenních potížích a mnoho dalších potížích. 

 

5.5    Léčivé byliny 

 Po staletí lidstvo užívá blahodárných a léčivých účinků bylin. Působí pozitivně 

na lidský organismus, preventivně, pomáhají při léčbě onemocnění a chorob. Využívají 

se nejčastěji ve formě čajů, výluhů, nebo džemů. Užívají se také různé směsi bylin, 

které jsou testovány a ověřeny na základě dlouholetých praktických zkušeností. (Perlík, 

2020) 

 Při bolestivé a nepravidelné menstruaci se užívá například routa vonná,  

která působí na snížení krevního tlaku, odstranění bolesti hlavy nebo na křeče 

způsobené menstruací. 
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Obrázek č. 8: Routa vonná (H. Tell, 2020) 

 

 Z květů divizny velkokvěté se připravuje čaj proti slabé a nepravidelné 

menstruaci. Mezi nejznámější léčivé rostliny patří šalvěj lékařská. Antibakteriální 

účinky šalvěje jsou osvědčené při léčbě chorob ústní dutiny a hrdla, na obklady kožních 

chorob nebo proti akné. Pomáhá při slabé a nepravidelné menstruaci. Pozitivně působí 

na krevní oběh a zlepšuje činnost nervové soustavy. (Dugasová & Dionýz, 2002) 

 Silné menstruační krvácení zastavuje truskavec ptačí. Čaj z truskavce je užíván 

při onemocnění kloubů, při dně, revmatismu, proti ženským chorobám a bělotoku, má 

protizánětlivé účinky. Čaj z kůry dubu letního se užívá při některých ženských 

chorobách, při silné menstruaci, bělotoku, nebo při léčení lupénky. K léčení se používá 

kůra i listy. Svými účinky mírní, až zastavuje silné menstruační krvácení také zlatobýl 

obecný. K užívání této rostliny se sbírají především listy a nať v době, kdy rostlina 

začíná kvést, protože v této době jsou její účinky nejsilnější. (Dugasová & Dionýz, 

2002) 

 K vyvolání menstruace je vhodnou rostlinou dobromysl obecná, která dokonce 

napomáhá k pravidelnosti cyklu a uvolnění křečových bolestí. (Dugasová & Dionýz, 

2002) 

 

 

Obrázek č. 9: Dobromysl obecná (Marjoram, 2010) 
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6 Hygiena a hygienické pomůcky 

 

6.1 Historie 

 Jeden z prvních záznamů o vypořádávání se s menstruací, dokládá příhoda  

o antické filozofce Hypatii z Alexandrie, které měla svého ctitele odradit tím, že po něm 

hodila použitou látku určenou k zachycení menstruační krve. Dříve ženy údajně 

používaly mech, kožešiny, trávy, mořské houby. Spodní prádlo se stalo součástí šatníků 

až v druhé polovině 19. století. Ženy urozeného rodu používaly speciální košili 

s dlouhými cípy. Ženy nižšího postavení trávily mnoho času na poli, při práci používaly 

košili, nebo nechávaly krev jednoduše kapat na zem. První náznaky moderních 

intimních potřeb byly hygienické pásy někdy v 18. století, které držely materiál na svém 

místě. Tyto hygienické pásy byly vyráběny z širší tkanice okolo pasu, vpředu i vzadu 

měli knoflíky, na které se připínala háčkovaná vložka s poutkem. Na konci 19. století 

zdravotné sestry začaly používat jednorázové menstruační vložky. Traduje se,  

že ve větším množství se začaly vložky vyrábět až po první světové válce. První 

moderní tampon byl pak vyroben v roce 1929 americkým doktorem Earlem Haasem. 

V 70. letech minulého století se začaly vyrábět vložky s lepicím páskem k připevnění  

ke spodnímu prádlu. Až do sametové revoluce české ženy pašovaly tampony  

ze zahraničí. (Heller, 2019) 

 

6.2    Současnost 

 Hygiena hraje velkou roli jako součást zdravého životního stylu. V období 

menstruačního krvácení je vhodné dbát zvýšené osobní hygieně, ve smyslu častějšího 

sprchování, nebo užívání různých antibakteriálních a antimykotických pomůcek. 

Odborníci doporučují vyvarovat se horké koupeli při menstruaci. K hygieně patří  

také častá výměna hygienických pomůcek, kterých je v dnešní nabídce spousta. 

Nejrozšířenější pomůckou žen jsou menstruační vložky. Existuje několik druhů 

menstruačních vložek od slipových, klasických, různých dle velikosti až po vložky 

látkové, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Oblíbenou pomůckou jsou tampony, 

vyráběné z bavlny nebo hedvábí, které se zavádí přímo do pochvy. Ze silikonu, 

termoplastu nebo latexu se vyrábí tzv. menstruační kalíšek zvonkového tvaru. Kalíšek 

se zavádí do pochvy, kde zachycuje až 30 ml tekutiny. Výhodou menstruačního kalíšku 



39 
 

je taktéž úspora životního prostředí, neboť jeho životnost je dlouhá a aplikace velmi 

snadná. V Americe, nebo v Asii je velká obliba menstruačních kalhotek, které mají 

kapsičku pro vložku, nebo speciální savou vrstvu. Mořská houba je přírodní hygienická 

pomůcka, zavádí se do pochvy podobně jako tampon, ale po vyjmutí ji stačí vyždímat, 

umýt a poté ji lze opět aplikovat. Výhodou této pomůcky je přírodní materiál,  

který dobře snáší lidský organismus a umožňuje pohlavní styk při menstruaci. (Wavita, 

2020)  

 Podle Marečkové (2019) u žen v České republice roste obliba menstruačních 

kalíšků, které jsou ekologicky šetrné. Zvyšuje se také poptávka o látkové vložky, bio 

tampony, bio bavlněné vložky, nebo menstruační kalhotky. V České republice 

zaznamenala jedna firma na výrobu menstruačních kalíšků v posledních letech velký 

nárůst zájmu o tuto pomůcku. Česko se pyšní také značkou na výrobu menstruačních 

kalhotek zvaných Snuggs. 
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7 Postoje k menstruačnímu cyklu  

 

7.1   Maximalizace tréninku podle cyklu 

 V roce 2019 americký fotbalový tým žen USWNT zvítězil na mistrovství světa. 

Netajily se tím, že jejich příprava byla plánována podle menstruačního cyklu. (Pender, 

2019) Tento tým se řídil aplikací FirtWoman. Dr. Georgie Bruinvels, spoluzakladatelka 

aplikace FirtWoman, doporučuje aplikaci pro maximalizaci tréninku nejen pro rekreační 

sportovkyně, ale také pro vrcholové sportovkyně. Velvyslankyní tohoto projektu  

je atletka Adelle Traceyová, finalistka Mistrovství Evropy na 800 metrů v roce 2018. 

(Firtwoman.com, 2020) Podle Dr. Stacy Sims, která zkoumá atletky přes dvacet let,  

je možné maximalizovat tréninky všech žen podle menstruačního cyklu. 

  

1. - 5. den   

 V tomto období bývá nízká hladina estrogenu a progesteronu, proto se ženy cítí 

méně motivované do pohybové aktivity. V tomto období je ideální zaměřit  

se na budování síly a svalové hmoty, díky relativně vysoké hladině testosteronu.  

Dr. Sims doporučuje v případě chuti trénovat jednoduchá cvičení typu jóga a pilates  

na uvolnění. V opačném případě je vhodná doba na posilování submaximální intenzitou 

(80 %), maximální počty opakování.  

 

7. - 14. den  

 V tomto období dochází ke zvýšení hladiny estrogenu, což přináší také větší 

množství energie a rychlejší regeneraci. Nyní je vhodné zařazovat tréninky intenzivnější 

(síla, sprinty, vysoká intenzita).  

 

15. - 23. den  

 V době ovulace hladina estrogenu trochu klesá, přičemž progesteron stoupá. 

Vyšší hladina progesteronu může zapříčinit horší regeneraci svalů, proto je třeba 

dostatečně regenerovat. Vhodná je střední intenzita zatížení. 
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24. - 28. den   

 Nyní klesají hladiny estrogenu i progesteronu, což má za následek pozvolný 

nástup PMS. Doporučením jsou cvičení proti stresu, tzn. zařazovat relaxační, 

uvolňovací, dechová cvičení. Je doporučeno volit běžecké tréninky nízkou intenzitou, 

zaměřit se na technická cvičení. (Women’s Health, 2020) 

 

 Constantini (2005) uvedl, že trenéři v bývalém Sovětském svazu plánovali 

trénink podle menstruačního cyklu. Předpokládali, že je možné menstruační cyklus 

rozdělit do pěti fází, kdy intenzivní zatížení by mělo být prováděno pouze v době 

postmenstruace a postovulace. Z důvodu změn ve hmotnosti, fyzickému i psychickému 

stresu by měl být trénink během ovulace, premenstruace a menstruace lehčí. 

Sportovkyně si vedly záznamy o svých cyklech, o jednotlivých etapách a podle toho 

trénovaly. Tento koncept má smysl pro elitní úroveň sportovců. (Constantini, 2005) 

 

7.2   Rešerše dosavadních studií 

 První menstruace obvykle začíná ve věku 12–13 let. V důsledku pravidelné 

pohybové aktivity a sportování bývá cyklus pravidelnější. Uvádí se, že u sportujících 

dívek dochází k pozdějšímu nástupu první menstruace. (Dušek, 2006) U dívek,  

které měly menarche později, jsou zaznamenány častější poruchy menstruace. (Kishali, 

et al, 2006) Podle výzkumů je atletická výkonnost spojena s velmi širokým spektrem 

menstruačních dysfunkcí, jako primární, sekundární amenorea, nebo oligomenorea. 

(Ozbar, 2016) Bylo zjištěno, že snížením intenzity tréninku, nebo jeho dočasným 

přerušením, se vrátila menstruace k normálu. (Kishali, et al, 2006) Atletická triáda  

je označení pro velký energetický výdej za současného nízkého energetického příjmu, 

které způsobují osteoporózu. 



42 
 

 

Obrázek č. 10: Triáda sportovkyň (Aktin, 2019) 

 

 Výsledky výzkumu zaměřeného na vliv tréninku vysokou intenzitou na poruchy 

menstruačního cyklu u sportovkyň podle Tiny Dušek (2001) ukázaly, že prevalence 

sekundární amenorey je třikrát vyšší než u nesportujících žen. Nejrizikovější skupinou 

jsou dle výsledků vytrvalostní běžkyně, kam byly zařazeny atletky závodící na delší 

tratě než 400 m.  

Výsledky ve výzkumu Ozbara (2016) na 40 fotbalistkách, 40 házenkářkách,  

40 volejbalistkách a 40 basketbalistkách ukázaly, že 19,4 % trpí nepravidelností 

menstruace, 8,8 % mělo při menstruaci bolesti, 35,6 % prožilo menstruaci bezbolestně  

a 55,6 % pociťovalo střídavě bolesti. U 83,1 % případů se prokázalo, že cvičení 

pozitivně ovlivnilo tyto bolesti. Stejně tak podle Reillyho (2000) má pravidelné cvičení 

pozitivní účinek při menstruačních křečích v podbřišku.  

 Tréninkovou výkonnost v průběhu menstruace sledovala studie Reera z roku 

1992, kdy 70 % žen má podle výsledků lepší nebo stejný výkon a 30 % sledovaných žen 

má horší výkon. Obecně nejvyšší výkonnost žen v tréninku se podle této studie ukázala 

v období ovulace a naopak nejnižší těsně před nástupem menstruace. (Reer, 1992) 

Podobné výsledky vyšli ve studii Imamoglu et a. (2004), kde 71 % respondentek uvedlo 

svou obecně nejlepší výkonnost dva týdny po nástupu menstruace a naopak obecně 

nejhorší výkonnost těsně před menstruací. 

 Studie Hazira a kol. (2011) se zaměřila na sprinterské a rychlostní testy  

u 11 atletek. Cílem bylo zjistit, zda dochází při opakovaném sprinterském výkonu  

ke změně ve folikulární a luteální fázi, který by měl vliv na výkonnost. Výsledek 

ukázal, že sprinterky nemají zhoršené výkony při menstruaci, ale naopak se výkony 
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můžou zlepšovat. (Hazir a kol., 2011) Na druhé straně pak stojí výzkum Mastersona 

(1999), který zkoumal pomocí Wingate testu dopad menstruační fáze na výkon 

sportovně aktivních studentek. Rozdíly v anaerobní kapacitě mezi folikulární a luteální 

fází byly významné. Anaerobní kapacita byla jasně vyšší během luteální fáze. Rozdíl 

v anaerobní síle byl také významný, neboť hodnoty anaerobní síly v době luteální fáze 

byly také vyšší. Index únavy definoval větší únavu ve folikulární fázi cyklu. Studii  

se podrobilo 100 žen. 

Studie Rodriguese, Correia a Whartona (2019) zkoumala vliv menstruačního 

cyklu na svalovou sílu dvanácti žen (průměrný věk: 27,2 3,4 let; průměrná tělesná 

výška: 168,62  5,19 cm; průměrná tělesná váha: 61,37  6,29 kg), které se věnovaly 

silovému tréninku déle než tři roky. Všechny zapojené ženy měly pravidelný cyklus  

a neužívaly žádnou formu hormonální léčby nebo antikoncepce. Testovala se maximální 

síla (1 RM) na stroji Leg Press 45° ve třech fázích cyklu – premenstruační období 

(pozdní luteální fáze), během menstruačního období (časná folikulární fáze)  

a po menstruaci (střední folikulární fáze). Ženy v různých obdobích menstruace 

produkovaly různé úrovně svalové síly dolních končetin. Nejmenší svalovou sílu 

vykazovaly v pozdní luteální fází, tedy před menstruací. Hodnoty se zlepšily v průběhu 

menstruace a nejlepších výsledků bylo dosaženo ve střední folikulární fázi. Na základě 

těchto výsledků lze tvrdit, že menstruační cyklus může mít vliv na maximální svalovou 

sílu sportovkyň. 

 

 

Obrázek 11: Vliv menstruačního cyklu na svalovou sílu ve třech stádiích (Rodrigues a kol., 

2019) 
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 Rebekka J. Findlay, Eilidh Macrea, Ian Whyte a Laura Forrest publikovali studii 

(2020), jak menstruační cyklus a menstruace ovlivňuje sportovní výkon elitních hráček 

ragby. Na základě polostrukturovaných rozhovorů získali data od 15 hráček světové 

úrovně (věk 24,5  6,2 let). Všechny rozhovory doslovně přepsali a následně 

zanalyzovali. Celkem 93 % hráček uvedlo negativní symptomy fyzické nebo psychické, 

které jsou spojené s menstruačním cyklem a 80 % ze všech dotázaných popsalo snížení 

energie, nebo celkové nepohodlí v důsledku menstruace. Silné menstruační krvácení 

doprovázelo 6 z 15 hráček. Jedna z hráček popsala své subjektivní pocity v posilovně 

jako letargické, při běžeckém tréninku cítila větší únavu spojenou s pocitem  

jako kdyby se „tělo pohybovalo pomaleji, než sama hráčka chtěla“. 

Ve fázi menstruace nedochází ke snížení výkonnosti, ale těsně před nástupem 

menstruace se projevuje určité snížení výkonu. V tomto ohledu ale nebrání menstruace 

cvičení nebo soutěžení. Ozbar (2016) uvedl, že na olympijských hrách ženy překonaly 

světové rekordy v každé fázi menstruačního cyklu.  

V indonéské studii Tarigana a Priwatiho (2017) zkoumali vliv menstruace  

na fyzickou kondici a výkonnost u 12 volejbalistek. Pokles fyzické kondice 

zaznamenali v době před menstruací v 39,1 %, v době menstruace u 47,1 %  

a po menstruaci ve 27,9 % případů. Pokles výkonnosti před menstruační fází uvedlo 

35,4 %, v době menstruace 46,6 % a po menstruaci 29,5 % volejbalistek.  

 Moderní kombinovaná antikoncepce má řadu typů a formulací, které obsahují 

různé koncentrace syntetického estrogenu a progesteronu. Podle Rechichi, Dawsona  

a Goodmana (2009) užívání orální antikoncepce u sportovkyň převládá. Na začátku  

80. let užívalo podle výzkumů pouze 5–12 % sportovkyň orální antikoncepci, na konci 

90. let dokonce 47 % sportovkyň. Podle dalšího z výzkumů Rechichiho (2000)  

se procento užívání orální antikoncepce zvýšilo na 55 %, v roce 2008 se u elitních 

sportovkyň procento zvýšilo dokonce na 83 %.  

 

Faktory doprovázející menstruační cyklus 

 Ztráta krve při menstruaci je individuální, množství se pohybuje mezi  

25 až 65 ml, ale v některých případech může dojít ke ztrátě až 200 ml. Velké a trvalejší 

ztráty krve mohou vést k anémii a snížení kapacity přenosu kyslíku v oběhovém 

systému, což má nepříznivý vliv na výkonnost ve sportu. Před menstruací dochází  
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ke zvýšení tělesné hmotnosti z důvodu zadržování vody v těle, spojenými  

se změněnými poměry K:Na. Retence tekutin je způsobena zvýšenou sekrecí 

aldosteronu, která stimuluje systém renin-angiotensin a tím způsobuje zvýšení 

antidiuretického hormonu. Navýšení tělesné hmotnosti je nevýhodné zejména  

při skocích, nebo překážkových bězích, kde se musí tělesná hmotnost opakovaně zvedat 

proti gravitaci. (Reilly, 2000) 

 Vliv na výkon mají také psychologické entity, jako je postoj, motivace, 

připravenost na podání maximálního výkonu. Bylo zjištěno, že pozitivní nálady  

se vyskytují ve folikulární a post-ovulační fázi, zatímco negativní nálady byly patrné 

před nástupem menstruace. Tyto nálady jsou v zásadě labilní, ale přesto by měli trenéři 

a trenérky zohlednit tento fakt při tréninku. (Dušek, 2001) 
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8 Cíl a úkoly práce  

 

8.1   Cíl práce 

 Cílem práce bylo zjistit, zda působí menstruační cyklus na výkonnost atletek  

a do jaké míry. Data se získala prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření.  

Do výzkumu této práce se zapojily reprezentantky atletiky České republiky. 

 

8.2   Úkoly práce 

 vyhledat studie k tématu týkajících se vlivu menstruačního cyklu u sportovkyň 

 prostudovat dostupné zdroje k tématu práce 

 sestavit dotazník pro vrcholové atletky 

 vypracovat informovaný souhlas, který bude předložen před vyplňováním dotazníků 

 odevzdat informované souhlasy etické komisi 

 zpracování teoretických podkladů k práci 

 analýza a zpracování dat 

 formulovat výsledky, diskuzi a závěry 

 

8.3   Výzkumné otázky 

 Postihují potíže s menstruačním cyklem více ženy vytrvalostních disciplín  

oproti jiným disciplínám? 

 Jsou závodní výkony při menstruaci horší než v jiné dny? 

 Podřizují atletky tréninkový proces menstruačnímu cyklu a pracují s cyklem  

ve vztahu s tréninkem a ve vztahu se závodem? 

 Užívají atletky hormonální antikoncepci? 
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9 Metodika práce 

9.1   Charakteristika testované skupiny 

 K roku 2019 bylo celkem registrováno 33 146 atletů a k roku 2020 bylo 

v registru dokonce 36 433 atletů. (ČAS, 2020) Z toho je evidováno k datu 30. 6. 2020 

celkem 449 atletů v české reprezentaci ve všech kategoriích (užší/širší reprezentace, 

senioři, U23, U20, U18). Tato práce se zaměřila na vrcholové atletky, kterých je 

v současnosti 211. Z tohoto počtu bylo v užším výběru reprezentace 31 seniorek,  

28 atletek z U23, 21 atletek z U20 a 16 dívek z kategorie U18. Širší reprezentační výběr 

v ženských kategoriích činí 115 atletek, z toho 39 v širší seniorské reprezentaci, 10 žen 

v U23, 27 žen v U20 a 39 atletek v U18.  

 V tabulce č. 2 je aktuální přehled všech reprezentantů. V jednotlivých 

kategoriích je uveden počet atletů v užším reprezentačním výběru, v závorce jsou 

připočteni reprezentanti širšího výběru. Výzkumný soubor tvořily atletky všech 

ženských kategorií české atletické reprezentace. 

 

Tabulka č 4: Přehled reprezentantů ČR v atletice k 30. 6. 2020 (Netscher, 2020) 

 

 

9.2    Výzkumné metody 

 Výzkumnou metodou této práce je nestandardizovaný anonymní dotazník 

(příloha č. 3). Dotazník se skládal z dvaceti otázek a čtrnácti doplňujících podotázek. 

Celkem šestnáct otázek a všechny rozvíjející podotázky byly uzavřené s možností 

doplnit vlastní názor. Dvě otázky měly volnou odpověď a dvě otázky byly zodpovídány 

formou škálových stupnic.  

 První tři otázky měly za úkol charakterizovat atletickou specializaci, věkovou 

skupinu a intenzitu tréninkové zátěže. Další část dotazníku byla zaměřena  

na menstruační cyklus, potíže s menstruačním cyklem, jakým způsobem atletky řeší 

potíže spojené s menstruačním cyklem, pakliže nastanou. Třetí část dotazníku zjišťovala 

celkem užší výběr širší výběr senioři U23 U20 U18

ženy 211 96 115 31 (+39) 28 (+10) 21 (+27) 16 (+39)

muži 238 115 123 41 (+30) 45 (+12) 14 (+39) 15 (+42)
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subjektivní pocity v jednotlivých fázích menstruačního cyklu v průběhu tréninkového 

procesu a závodění, do jaké míry musí atletky přizpůsobovat tréninkový proces svému 

aktuálnímu fyzickému a psychickému stavu spojenému s menstruačním cyklem. 

Poslední část dotazníku cílila na názory dotazovaných, jaké postavení ve společnosti má 

problematika vlivu menstruačního cyklu na výkonnost žen. 

 

9.3    Data 

Vedení a podmínky sběru dat 

 Dotazovaným byl nejprve předložen informovaný souhlas se zpracováním dat 

(příloha č. 2). Z důvodu důvěrných a intimních informací, které dotazník měl za úkol 

získat, bylo odpovídání na otázky zcela anonymní.  Celkem bylo získáno 31 dotazníků. 

 V tabulce č. 5 jsou vypsány celkové počty atletek v jednotlivých disciplínách a 

kategoriích v reprezentaci ČR. Čísla v závorkách znázorňují širší reprezentační výběr. 

 

Tabulka č. 5: Celkový počet atletek v reprezentaci ČR (Netscher, 2020) 

ŽENY – celkový počet atletek v reprezentaci 

  BĚHY SKOKY, VÍCEBOJE VRHY, HODY SPRINTY 

SENIORKY 8 (+8) 8 (+10) 7 (+7) 7 (+14) 

U23 6 5 10 6 (+10) 

U20 6 6 (+6) 1 (+6) 7 (+15) 

U18  - 5 (+9) 1 (+9) 6 (+21) 

 

 V tabulce č. 6 je porovnání celkového počtu žen v jednotlivých disciplínách 

reprezentace ČR v poměru se získaným vzorkem dat.  Z celkového počtu atletek 

v reprezentaci je patrné, že největší zastoupení tvoří sprinterské disciplíny, jejichž 

celkový počet je velký díky četnosti disciplín, zejména štafet. Druhou nejčetnější 

skupinou u nás jsou skokanky a vícebojařky, poté vrhačky a nejméně atletek  

je ve skupině běhů, kam spadají střední i vytrvalostní disciplíny.  
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Tabulka č. 6: Procento účasti žen výzkumu 

ŽENY- procento účasti výzkumu 

  
CELKEM ÚČASTNILO SE 

PROCENTO 

ÚČASTI 

BĚHY 28 6 21,43 % 

SKOKY, VÍCEBOJE 49 8 16,33 % 

VRHY, HODY 41 5 12,20 % 

SPRINTY 86 12 13,95 % 

  

Běžkyně na střední a dlouhé tratě tvoří druhou nejmenší skupinu zúčastněných 

na tomto výzkumu, ale při pohledu do tabulky představují naopak největší procento 

získaného vzorku. Nejvíce dotazníků bylo získáno od sprinterek,  

které se ale ve skutečném poměru zúčastnily pouze z 13,95 %.  
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13  Výsledky  

Otázka 1.: Jaké atletické disciplíně s věnujete? 

 

Tabulka č. 7: Odpovědi otázky 1 

Odpovědi Počet Procento 

Sprinty 12 39 % 

Skoky 5 16 % 

Vrhy, hody 5 16 % 

Střední tratě 4 13 % 

Víceboj 3 10 % 

Vytrvalost 2 6 % 

  

 

Obrázek č. 12: Výsledkový graf otázky 1  

 

 Respondentky mohly zaškrtnout jednu nebo více odpovědí. Při zaškrtnutí čtyř 

disciplín (vrhy a hody, skoky, sprinty, střední tratě) se jednalo o vícebojařku. Podle 

počtu specializací je mimo jiné patrné, že sprinty jsou nejrozšířenější disciplínou,  

neboť při reprezentativním výběru všech atletek tvořily nejpočetnější skupinu a 39 %  

z celkového počtu. Technické disciplíny jako skoky, vrhy, hody měly shodně 16 % 

zastoupení, 10 % pak utvořily vícebojařky a nejmenší zastoupení zde měly vytrvalkyně 

se svými 6 %. 
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Otázka 2.: Kolikrát týdně průměrně trénujete? 

 

Tabulka č. 8: Odpovědi otázky 2 

Odpovědi Počet Procento 

4–6  18 58 % 

7–9  8 26 % 

10–12  4 13 % 

> 12  1 3 % 

< 4  0 0 % 

  

 

Obrázek č. 13: Graf výsledků otázky 2 

  

 Více než polovina dotázaných vrcholových atletek trénuje průměrně 4–6  

týdně, o něco více trénuje 26 % sportovkyň (7–9), 13 % uvedlo 10–12 tréninkových 

jednotek týdně a pouze jedna z dotazovaných, jež činí 3 % z celkového počtu, trénuje 

více než dvanáctkrát týdně.  

 

Otázka 3.: Kolik je vám let? 

Tabulka č. 9: Statistika výsledků otázky 3 

Věkové rozpětí 

17–35 

let 

PRŮMĚR 23,94 

MEDIAN 24  

MODUS 25 
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 Věk dotazovaných se pohyboval v rozmezí od sedmnácti do pětatřiceti let. 

Průměrný věk účastnic dotazníku byl  24 let, nejčastější věk v tomto výzkumu byl  

25 let. 

 

Otázka 4. : Kdy jste poprvé menstruovala? 

 

Tabulka č. 10: Výsledky otázky 4 

Odpovědi Počet Procento 

 10 let 0 0 % 

11 let 1 3 % 

12 let  9 29 % 

13 let  8 26 % 

14 let 8 26 % 

 15 let 5 16 % 

 

 Podle výsledků otázky 4 atletky začaly menstruovat nejčastěji mezi 12–14 lety, 

výjimečně dříve. Ve více než 15 letech začalo menstruovat 16 % případů. 

 

Obrázek č. 14: Graf výsledků otázky 4 
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Otázka 5.: Zabývala jste se někdy pravidelností menstruačního cyklu a působením 

jednotlivých fází cyklu na vaše tělo? 

 

Tabulka č. 11: Výsledky otázky 5 

Odpovědi Počet Procento 

Ano 10 32 % 

Spíše ano 11 35 % 

Spíše ne 7 23 % 

Ne 3 10 % 

 

Více než polovina se zabývala, nebo spíše zabývala působením menses na své 

tělo. 33 % sportovkyň tuto problematiku spíše, nebo vůbec neřešila. 

 

Otázka 6.: Jaký průběh má váš menstruační cyklus? 

 

Tabulka č. 12: Výsledky otázky 6 

Odpovědi Počet Procento 

Pravidelný 16 52 % 

Někdy nepravidelný 9 29 % 

Nepravidelný 5 16 % 

Déle než 6 měsíců bez menstruace 1 3 % 

 

 Výsledky ukázaly, že více než polovina atletek má pravidelný cyklus, objevil  

se ale také výskyt amenorey u jednoho dotazníku. 

 

Obrázek č 15: Graf výsledků otázky 6 
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Otázka 7.: Jak dlouho trvá Vaše menstruační fáze? 

 

Tabulka č. 13: Výsledky otázky 7 

Odpovědi Počet Procento 

3–5 dní 20 65 % 

5–7 dní 11 35 % 

Více než týden 0 0 % 

Méně než 3 dny 0 0 % 
 

 Dvacet odpovědí ukázalo dobu trvání menstruačního krvácení po dobu 3 až 5 

dní, jedenáct odpovědí v rozmezí 5 až 7 dní. Nikdo neodpověděl méně než tři dny, 

nikdo neodpověděl ani více než sedm dní. 

 

 

Obrázek č. 16: Graf výsledků otázky 7 

 

Otázka 8.: Měla jste někdy potíže s menstruačním cyklem? (Možnost zaškrtnout 

více odpovědí.) 

 

Tabulka č. 14: Výsledky otázky 8 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 17 35 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 13 27 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 9 19 % 

Ne, vždy bez potíží 7 15 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 2 4 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 
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Obrázek č. 17: Graf výsledků otázky 8 

 

 Výsledkem bylo, že 35 % dotázaných uvedlo jako nejběžnější problém s cyklem 

jeho nepravidelnost, 27 % zaznamenalo nepřirozeně bolestivý průběh menstruace, 19 % 

občas zaznamenalo absenci menstruace a byla uvedena také amenorea, čímž se potvrdil 

výsledek z otázky č. 6.  

  Podle podrobnějšího rozboru (viz tabulky 15–20) odpovědí v jednotlivých 

skupinách lze vidět nejčastější potíže s MC atletek. Sprinterky se potýkají nejvíce 

s nepřirozeně bolestivým průběhem menstruačního cyklu. U skokanek, vrhaček, 

středotraťařek a vícebojařek se nejčastěji vyskytla nepravidelná menstruace. 

Vytrvalkyně uvedly přítomnost amenorey a nepravidelnost menstruace. 

 

Tabulka č. 15: Odpovědi otázky 8, sprinterky (v závorce uveden počet atletek) 

SPRINTERKY (12) 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 5 42 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 8 67 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 5 42 % 

Ne, vždy bez potíží 1 8 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 1 8 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 
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Tabulka č. 16: Odpovědi otázky 8, skokanky 

SKOKANKY (5) 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 3 60 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 1 20 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 2 40 % 

Ne, vždy bez potíží 1 20 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 0 0 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 

 

Tabulka č. 17: Výsledky otázky 8, vrhačky 

VRHAČKY (5) 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 3 60 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 2 40 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 1 20 % 

Ne, vždy bez potíží 2 40 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 0 0 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 

 

Tabulka č. 18: Výsledky otázky 8, středotraťařky  

STŘEDOTRAŤAŘKY (4) 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 2 50 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 1 25 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 1 25 % 

Ne, vždy bez potíží 2 50 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 0 0 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 

 

Tabulka č. 19: Odpovědi otázky 8, vícebojařky 

VÍCEBOJAŘKY (3) 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 3 100 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 1 33 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 0 0 % 

Ne, vždy bez potíží 0 0 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 0 0 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 
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Tabulka č. 20: Odpovědi otázky 8, vytrvalkyně 

VYTRVALKYNĚ (2) 

Odpovědi Počet Procento 

Menstruace byla nepravidelná 1 50 % 

Menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 0 0 % 

Občas jsem zaznamenala absenci menstruace 0 0 % 

Ne, vždy bez potíží 0 0 % 

Neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 1 50 % 

Vůbec nemenstruuji 0 0 % 

 

 

Otázka 8.1: Pokud jste neměla 6 a více měsíců menstruaci, příčinou bylo: 

 

Tabulka č. 21: Odpovědi otázky 8.1  

Odpovědi Počet 

Tréninkové přetížení  3 

Výživa 2 

Stres 2 

Medicínský problém 1 

Těhotenství 0 

 

 Tato otázka měla za úkol zjistit důvod amenorey. V odpovědích šlo zaškrtnout 

více odpovědí najednou a podle toho vyšlo najevo, že amenorea postihla tři dotazované 

(tři se k této otázce vyjádřily). Všechny tři uvedly jako spouštěč tréninkové přetížení, 

dvě z nich uvedly společně s tréninkovým přetížením také nevhodnou výživu a stres. 

Jedna z dotazovaných zaškrtla medicínský problém spolu s tréninkovým přetížením.  

  

Otázka 9.: Pokud jste někdy zaznamenala potíže s menstruačním cyklem, pokusila 

jste se o jejich řešení? (Pokud ne, pokračujte na otázku 10.) 

 

Tabulka č. 22: Odpovědi otázky 9 

Odpovědi Počet Procento 

Ne 19 61 % 

Ano 12 39 % 
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Obrázek č. 18: Graf výsledků otázky 9 

 

 Celkem devatenáct atletek (61 %) neřešilo potíže s menstruačním cyklem  

a dvanáct atletek (39 %) již má zkušenost s řešením potíží menstruačního cyklu.  

 

Otázka 9.1: Pokud ano, s kým jste problém řešila? (Lze vybrat více možností.) 

 

Tabulka č. 23: Výsledky otázky 9.1 

Odpovědi Počet 

Gynekolog/žka 8 

Kamarád/ka 7 

Sama pomocí literatury, internetu… 5 

Rodinný příslušník 5 

Jiné  3 

S nikým 2 

Trenér 2 

Trenérka 1 

Obvodní lékař/ka 1 

 

 Do kolonky „jiné“ byl doplněn fyzioterapeut, TČM, endokrinologie, alternativní 

léčitel. Potíže s menstruačním cyklem řeší reprezentantky nejčastěji 

s gynekologem/gynekoložkou, poté se svou kamarádkou/kamarádem a ve shodném 

počtu s rodinným příslušníkem. 

Ve srovnání s touto otázkou studie u elitních ragbistek doložila data o řešení 

problémů nejprve s vlastním obvodním lékařem, nebo sportovním lékařem.  

U téže studie poukázali na možnou genderovou bariéru při diskuzi na tak citlivé téma. 

(Findlay a kol., 2020)  
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Otázka 10.: PMS, premenstruační syndrom. Potýkáte se s jeho příznaky? 

 

Tabulka č. 24: Výsledky otázky 10 

Odpovědi Počet Procento 

Ano 24 78 % 

Ne 6 19 % 

Nevím 1 3 % 

 

 Celkem 78 % z dotázaných atletek se potýká s premenstruačním syndromem  

a jeho příznaky. 

 

Otázka 10.1: Pokud ano, vyberte příznaky: (více možností) 

 

 

Obrázek č. 19: Výsledky otázky 10.1 

 

Nejčastějším projevem PMS je bolest nebo tlak v podbřišku (21 ), druhým 

nejčastějším projevem (17 ) bývají zvětšená a citlivá ňadra, shodný výsledek  

13 odpovědí bylo akné a podrážděnost. Úzkost a pláč se projevuje u 7 respondentek,  

6  bylo shodně uvedeno psychické vypětí, negativní emoce a bolest hlavy.  

Po 4 odpovědích byla uvedena bolestivost bradavek, svalové křeče, vztek a zlost,  

nebo nadměrná únava. Po 2 zaškrtnutích uvedly dotazované změnu libida, bolesti 

kloubů a nesoustředěnost. 1  byly zaškrtnuty otoky.  
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Otázka 10.2: Ovlivňují příznaky PMS (a do jaké míry) vaši sportovní výkonnost? 

 

Tabulka č. 25: Výsledky otázky 10.2  

Odpovědi Počet Procento 

Spíše ne 12 48 % 

Spíše ano 7 28 % 

Ano, významně 4 16 % 

Ne 1 4 % 

Nevím 1 4 % 

 

 

 

Obrázek č. 20: Graf výsledků otázky 10.2  

 

Podle výsledků této otázky ovlivňuje PMS 44 % respondentek.  

Spíše neovlivňuje nebo vůbec neovlivňuje PMS atletky v 52 % ze všech dotázaných. 

Zbývající 4 % nedokázala určit, zda je tím ovlivněna, popřípadě do jaké míry. 
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Otázka 11.: Jak pracujete s bolestivým průběhem menstruace nebo PMS v době 

závodů? (více možností)  

 

 

Obrázek č: 21: Výsledky otázky 11  

 

Podobně jako ve studii Findlay (2020) s ragbistkami, atletky nejběžněji řeší  

své potíže samoléčbou pomocí léků na bolest nebo uvolnění. Ragbistkám pomáhá 

zdravotní cvičení, ale oproti tomu atletky cvičí pouze v 6,5 % případů.  

 

Otázka 12.: Do jaké míry přizpůsobujete tréninkový plán při bolestivé menstruaci 

nebo PMS? 

 

Tabulka č. 26: Výsledky otázky 12 

Odpovědi Počet Procento 

Nepřizpůsobuji 22 71 % 

Občas 5 16 % 

Často 3 10 % 

Pravidelně 1 3 % 
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Obrázek č. 22: Graf výsledků otázky 12 

 

 Většina (71 %) nepřizpůsobuje při bolestivé menstruaci nebo PMS svůj 

tréninkový plán. Pět z jednatřiceti (16 %) občas plán přizpůsobí, tři atletky (10 %)  

ho přizpůsobují často a pouze jedna atletka přizpůsobuje trénink svému cyklu 

pravidelně.  

 

Otázka 13.: Používáte antikoncepci? 

 

Tabulka č. 27: Výsledky otázky 13 

Odpovědi Počet Procento 

Ne 29 94 % 

Ano 2 6 % 

 

 

 

Obrázek č: 23: Graf výsledků otázky 13 

 

94 % z dotazovaných žádnou antikoncepci nepoužívá, 6 % ano.  



64 
 

Podotázka 13.1: Jaký druh antikoncepce užíváte? 

 

Tabulka č. 28: Výsledky otázky 13.1 

Odpovědi Počet 

Hormonální antikoncepce 2 

Vaginální kroužky 1 

Nitroděložní tělísko s hormonem 0 

Nitroděložní tělísko bez hormonu 0 

Antikoncepční náplast 0 

Vaginální kroužky 0 

Injekce s obsahem progestinu 0 

Injekce jiné 0 

Podkožní implantáty 0 

Bariérové metody 0 

Jiné 0 

 

 Jako užívaný druh antikoncepce atletky uvedly 2  hormonální antikoncepci,  

1  vaginální kroužky. 

 

Podotázka 13.2: Proč jste začala antikoncepci používat? 

 

Tabulka č. 29: Výsledky otázky 13.2 

Odpovědi Počet 

Bolestivá menstruace 2 

Ochrana před otěhotněním 2 

Hormonální nerovnováha 1 

Nepravidelná menstruace 0 

Častá menstruace 0 

Jiné (doplňte) 0 

 

 Příčinou užívání antikoncepce byla bolestivá menstruace, ochrana  

před otěhotněním a v jednom případě hormonální nerovnováha.  
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Otázka 14.: Které hygienické pomůcky preferujete při menstruaci v tréninku  

a při závodě?  

 

Tabulka č. 30: Výsledky otázky 14 

Odpovědi Počet Procento 

Tampony 27 87 % 

Menstruační pohárky, kalíšky 6 19 % 

Pratelné vložky 0 0 % 

Jednorázové menstruační vložky 0 0 % 

Jiné 0 0 % 

 

 Nejběžnější hygienickou pomůckou při tréninku atletek jsou tampony,  

poté menstruační kalíšky. Dvě respondentky označily dvě možnosti, tedy jak tampony, 

tak menstruační kalíšky. Jiné hygienické pomůcky v tréninku dotazovaných sportovkyň 

nejsou užívány.  

 

Otázka 15.: Jak se cítíte během sportovního výkonu v jednotlivých fázích 

menstruačního cyklu? 

 

 

Obrázek č. 24: Výsledky otázky 15 
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Jednoznačně největší zhoršení stavu vnímají atletky v první den menstruace, 

celkem 67 % ze všech uvedlo pocitové zhoršení výkonu. Následující dny se ovšem 

křivka obrací, u většiny se stav opět zlepšuje (60 %). Naopak jednoznačně nejlepší 

výkony jsou podle výsledků podávány týden po skončení menstruace (73 %). Dva týdny 

po menstruaci výkonnost zůstává stabilní (57 %) nebo dokonce lepší (43 %).  

K výraznější změně dochází pět dní před nástupem menstruace, v tuto dobu 

zůstává 47 % na stejných výkonech, 33 % už cítí zhoršení výkonů a 20 % má lepší 

výkony. Těchto 20 % cítí obecně lepší výkony také při menstruaci. Výkony v době 

menstruace jsou na základě výsledků horší u 40 % nebo stejné ve 40 % případů.  

Zcela obecně se psychický a fyzický stav v době menstruace zhoršuje u 47 % 

atletek, u 50 % se stav nemění, pouze ve 3 % se celkový stav zlepšuje.  

  

Otázka 16.: Jak se cítíte celkově psychicky i fyzicky při závodě v době menstruační 

fáze? 

Výsledky jsou zahrnuty v tabulce společně s otázkami 15. 

 

Otázka 17.: Posouváte si předpokládanou menstruaci (např. kvůli důležitému 

závodu)? 

 

Tabulka č. 31: Výsledky otázky 17 

Odpovědi Počet Procento 

Ne 29 94 % 

Ano 2 6 % 

 

V případě kladné odpovědi byla k dispozici volná odpověď: Jak? 

 

 Odpověděla pouze jedna ze dvou: „pomocí hormonální antikoncepce“. Zbylých 

dvacet devět atletek si menstruaci kvůli závodu neposouvá. Ve srovnání s tím studie 

Martina a kol. (2018) používá k posunutí svého cyklu kvůli soutěži až 44 % elitních 

sportovkyň. 
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Otázka 18.: Jak je podle vás „menstruační cyklus ve sportu“ diskutované téma? 

 

 

Obrázek č. 25: Výsledky otázky 18 

 

 3 % z atletek vnímá téma menstruačního cyklu ve sportu jako dostatečně 

diskutované, ovšem většina v zastoupení 65 % oslovených reprezentantek bere  

toto téma jako málo diskutované. Dalších 32 % jej považuje za téma, o kterém se vůbec 

nehovoří. 
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Otázka 19.: Myslíte si, že je třeba více dostat do povědomí naší společnosti 

problematiku týkající se vlivu menstruačního cyklu na výkonnost sportovkyň? 

 

 

Obrázek č. 26: Výsledky otázky 19 

 

 Na škálové stupnici od jedné do desíti, kdy odpověď blíže desíti byla souhlasná 

a blíže jedničce nesouhlasná, atletky nejčastěji označily desítku (42 %). To znamená,  

že většina by byla ráda, aby se téma týkající vlivu menstruačního cyklu na výkonnost 

sportovkyň dostala více do povědomí společnosti. 26 % atletek označilo číslo osm,  

16 % označilo číslo sedm, 13 % označily číslo devět a 3 % za atletek označilo číslo pět. 

Názory atletek obecně inklinují více k odpovědi „ano“, tedy je potřeba dostat  

do povědomí naší společnosti problematiku týkající se vlivu menstruačního cyklu  

na výkonnost sportovkyň. 

 

Otázka 20.: Zde se můžete otevřeně vyjádřit k tématu, cokoliv doplnit  

nebo na něco poukázat. Odpovědi: 

„Nikdy jsem při závodech neměla velké problémy s bolestmi při menstruaci,  

ale ostatní příznaky (únava, negativní emoce…) pociťuji opravdu často a cítím, 

že mě to hodně ovlivňuje při mém výkonu.“ 

„Zasvětit, učit trenéry i fyzioterapeuty, více zjišťovat o téhle problematice.“ 

„Myslím, že tato práce je dobrým vzorem k poukázání na tuto problematiku.“ 
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„Z vlastní zkušenosti doporučuji ženám/slečnám sledovat svůj cyklus a zasvětit 

do něj i partnera, trenéry. Může to pozměnit pohled na trénink a naučí to lépe 

pracovat s vlastním tělem, jak se chová za daných situací.“ 

„Přijde mi, že se vliv menstruace na můj výkon poslední rok změnil. Dříve jsem 

si první den menstruace přišla oslabená, vyčerpaná, bez síly atd. Poslední půl 

rok mi to nevadí, naopak se cítím lépe, i když mám občas velké bolesti 

v podbřišku, snažím se na to nemyslet a odtrénovat/odzávodit. Na trénincích  

se cítím dobře, lehce. 3 roky jsem brala antikoncepci, teď jí 3. rok neberu a cítím 

se lépe.“   

„Myslím, že negativně ovlivňuje můj výkon změna hladiny hormonů (nejvíce  

při PMS a 1. den menstruace).“ 

„Přijde mi alarmující, jak řada sportovkyň neřeší absenci menstruačního cyklu  

a pokud ano – pozdě, či lhostejně.“ 

„Ke konci, nebo na úplném konci MC je železo skoro na bodu mrazu,  

což si myslím, že je nejhorší fáze pro podání výkonů! Naopak nejvíce OK mám 

před nebo v 1. den MC…“ 

„Chyběla mi možnost zahrnutí stresu z možného vykouknutí šňůrky z kalhotek  

+ problém s toaletou během dlouhého závodu (většinou jsou až v callroomu)  

a „odběhnout si“ je nemožné časově.“ 

„Na menstruaci mi vadí hlavně to, že se cítím oteklá, těžká, s nafouknutým 

břichem. Ale je to jen můj psychický pocit a nikdo ostatní kolem mě to nevnímá. 

Naopak mi sport dost pomáhá od menstruačních bolestí. Do povědomí  

by se to asi dostat mělo, ale nic se s tím asi stejně neudělá. Nevypozorovala jsem 

lepší nebo horší výkony, snažím se na to vůbec neupínat.“ 

„Myslím si, že je menstruace málo diskutovaná (stále tabu) záležitost. 

Menstruace se u žen často zeslabuje, až vytrácí kvůli tlaku na extrémní výkon, 

což je špatně, protože je to přirozená součást života žen. Pokud ženy nemají 

menstruaci, znamená to, že neovulují a mají sníženou hladinu progesteronu  

a estrogenu, což podobně jako u mužů může zvyšovat výkon!“ 
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„Je to na p* bejt holka. P*mi to důležitý závody. A nikdo nezná odpověď,  

jak to zlepšit. A když si člověk trochu postěžuje na bolest, tak je hned citlivá 

ubrečená holka. Takže za mě krámy NE!!!“ 

 

13.1 Výsledky ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Postihují potíže s menstruačním cyklem více ženy vytrvalostních disciplín  

oproti jiným disciplínám? 

 Menstruační potíže postihují všechny atletky napříč disciplínami.  

Podle výsledků tohoto dotazníku mají potíže s menstruačním cyklem nejvíce 

vytrvalkyně a sprinterky, kde jedenáct z dvanácti se v době vyplňování 

dotazníku s problémy potýká nebo potýkalo. Vícebojařky měly 100 % odpovědí 

u zaznamenání nepravidelné menstruace. 

 Podobně na tom byly skokanky, vrhačky a středotraťařky, které měly odpovědi 

celkem vyrovnané. Z pěti vrhaček dvě nezaznamenaly potíže s menstruačním 

cyklem, tři ano. Dvě středotraťařky zaznamenaly potíže s cyklem, naopak dvě 

byly vždy bez potíží. Tři skokanky uvedly potíže s menstruačním cyklem, dvě 

jsou bez potíží.  

 Jak bylo uvedeno, amenoreou trpí jedna vytrvalkyně, která nepociťuje vůbec 

žádné výkonnostní rozdíly v jednotlivých etapách cyklu jako ostatní ženy.  

Její tréninkové dávky spadají do kategorie odpovědí dvanáct a více tréninkových 

jednotek průměrně za týden, což byla v dotazníku ojedinělá odpověď. Tento fakt 

nahrává teorii o ženské atletické triádě. Druhá vytrvalkyně uvedla také potíže 

s cyklem v podobě občasné absence menstruace. 

 Souhrnně lze tvrdit, že atletky zaměřené na vytrvalostní disciplíny mají často 

problém s menstruačním cyklem. Další nejpočetnější skupinou atletek, 

potýkající se velmi často s problémy s MC jsou sprinterky a vícebojařky.  Oproti 

tomu atletky z řad technických disciplín se s těmito problémy potýká značně 

méně.  
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Jsou závodní výkony při menstruaci horší než v jiné dny? 

 Ano, výsledkem bylo, že v první den menstruace jsou výkony obecně nejhorší  

a v následujících dnech se výkony postupně zlepšují. Naopak nejlepší výkony 

jsou nejvíce podávány týden po menstruaci. 

 

Podřizují atletky tréninkový proces menstruačnímu cyklu a pracují s cyklem  

ve vztahu s tréninkem a ve vztahu se závodem? 

 71 % atletek svůj cyklus vůbec nepřizpůsobuje tréninku, ani závodu. 16 % občas 

svůj plán přizpůsobí svému cyklu, 10 % atletek často přizpůsobuje trénink  

nebo závod svému cyklu a jen 3 % z respondentek pravidelně plánuje svůj 

atletický program v souladu s menstruačním cyklem. 

 

Užívají atletky hormonální antikoncepci? 

 Ano, 6 % atletek užívá, nebo užívalo hormonální antikoncepci.  
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14  Diskuze  

 Tímto výzkumem lze potvrdit některá z dat studií použitých v rešerši této práce. 

Např. lze potvrdit data studie T. Dušek (2001), podle které ženy nejčastěji začínají 

menstruovat ve věku 12 až 13 let. 16 % atletek této studie uvedlo nástup menstruace  

až po 15. roku věku, což studie T. Dušek (2001) označila jako důsledek sportování 

mladých dívek. K ověření doporučuji pro příští podobné výzkumy otázku, v jakém věku 

začaly atletky pravidelně sportovat.  

Potvrdit lze dokonce i data z roku 1992, kdy výzkum Reera přednesl kolísání 

výkonů sportovkyň v důsledku menstruačního cyklu a např. obecně nejlepší výkony 

sportovkyň vzešli z doby ovulace, naopak nejhorší výsledky z období těsně  

před nástupem menstruace. Stejně tak studie Rodriguese, Correia a Whartona (2019)  

při zkoumání silového tréninku žen zjistila jisté oslabení před nástupem menstruace  

a stejně jako v této studii se výsledky lepšili v následujících dnech menstruace. Nejlepší 

testy svalové síly měly ženy po skončení menstruace.  

 Naopak lze vyvrátit tvrzení studie Rechichi, Dawsona a Goodmana, kteří popsali 

v roce 2009 neustálý vzestup trendu užívání orální antikoncepce. V roce 2009 užívalo 

údajně 83 % elitních sportovkyň (národní i mezinárodní úrovně) jejich výzkumu orální 

antikoncepci. V této studii nepoužívá žádnou antikoncepci 94 % atletek, orální 

antikoncepci pak jen 6 %. 

 Jako doporučení pro další podobný výzkum bych rozvedla více dotaz týkající  

se četnosti tréninkových dávek v jednotlivých obdobích přípravy. Tento fakt by mohl 

více přiblížit, zda se s narůstajícím počtem tréninkových jednotek zvyšuje predikce 

menstruačních potíží.  

Při pohledu do jednotlivých dotazníků jsem zjistila, že jedna atletka zaměřená  

na střední tratě uvedla, že měla vždy menstruační cyklus v pořádku a bez potíží, 

následně ale v otázce, jestli zaznamenala v minulosti nějaké potíže, s kým tento problém 

řešila, vyšlo najevo, že jej v minulosti řešila. 
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15  Závěr 

 Ženský vrcholový sport je oproti mužskému z historického hlediska mladé 

odvětví. Po světě se realizují zhruba od šedesátých let minulého století různé výzkumy, 

zabývající se vlivem menstruačního cyklu na výkonnost žen. Menstruace je pro mnohé 

stále brána jako tabu, ale po hlubším prozkoumání zdrojů a pramenů lze tvrdit,  

že její demytizace je na velmi dobré cestě. Existuje mnoho výzkumů zaměřených  

na menstruační cyklus žen a jejich výkon ve sportu, avšak stále se vědci nemohou 

shodnout a výsledky jsou různorodé. Faktem je, že chybí studie, které budou zahrnovat 

velké množství testovaných osob, ale takové podmínky jsou značně náročné. 

Menstruační cyklus je přirozenou součástí žen, každá žena je jiná a vliv na výkonnost  

je individuální. Na základě prostudovaných výzkumů lze souhrnně tvrdit, že zhruba 

polovina žen uvádí ovlivnění výkonů svým menstruačním cyklem. V tomto bodě  

se názory všelijak rozcházejí. Na někoho působí cyklus pozitivně ve smyslu, že se cítí 

„nabuzeně“. Oproti tomu větší množství dat dokazuje, že PMS, bolestivost menstruace, 

pocit nafouknutí a další s tím spojené potíže naopak negativně působí na fyzickou 

výkonnost. 

Cíl a úkoly práce byli naplněny. Získaná data jasně demonstrovala stav vlivu 

menstruačního cyklu u elitních atletek na české scéně. Výsledky jasně dokazují,  

že práce s dívkami a ženami v tréninkovém procesu vyžaduje jiný přístup než s muži  

a tento fakt musí být brán na vědomí trenérů a trenérek. Jednou z mnoha rolí trenérů  

a trenérek je vychovávat, proto by měli otevírat taková témata se svými svěřenci.  

Na druhou stranu by neměla být přisuzována přílišná váha této problematice  

z toho důvodu, že by to mohlo vést k nadměrnému řešení ze strany atletek a v některých 

případech by to mohlo mít negativní dopad na trénink, nebo závod. Podle výsledků  

má totiž menstruační cyklus v určitých fázích vliv i na psychiku a aktuální stav jedince.  

 K zamyšlení by mohl vést tréninkový proces přizpůsobený menstruačnímu 

cyklu. V teoretické části byla zmíněna příprava vrcholových fotbalistek, které možná 

právě díky upravenému tréninkovému procesu na míru menstruačnímu cyklu dokázaly 

zvítězit na mistrovství světa. Možná existuje cesta pro vrcholové atletky maximalizovat 

výkonnost na základě práce s jednotlivými obdobími menstruačního cyklu.  
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PŘÍLOHA 2 

 INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném 

projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem „Vliv menstruačního cyklu na výkonnost 

atletek“, prováděné na vrcholových atletkách zařazených v České atletické reprezentaci. 
 

Projekt bude probíhat v období: prosinec 2019 – duben 2020 

Cílem výzkumného projektu je získat od účastnic informace a data vyplývající z dotazníku a 

dále rozhovoru, který má za úkol zmapovat vliv a působení menstruačního cyklu na jednotlivé 

atletky. 

Výzkum bude zahájen vyplněním anonymního dotazníku na téma „Vliv menstruačního cyklu na 

výkonnost atletek“. Časová náročnost dotazníku bude maximálně deset minut. Po odevzdání 

dotazníku do vlastních rukou zpracovatelky tohoto výzkumu máte možnost dobrovolné účasti 

rozhovoru na stejné téma, které doplní a rozvine tuto problematiku více do hloubky. Časová 

náročnost rozhovoru zabere přibližně 15 minut. Pro rozhovor získáte pořadové číslo, pod 

kterým budou Vaše odpovědi zpracovány, abychom docílily maximální anonymizace ve 

výzkumu. Dotazník i rozhovor budou obsahovat citlivé otázky, proto pokud nebudete chtít 

odpovídat na některé otázky, nemusíte a kdykoliv můžete rozhovor sama ukončit. Výzkum bude 

probíhat primárně na Vámi vybraném bezpečném místě, kde nebudou žádné rušivé elementy. 

Jedná se o neinvazivní metodu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 

očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Tento výzkum slouží k otevření tématu, které se v dnešní společnosti jeví jako tabu. V současné 

době existuje velmi málo výzkumů a studií týkajících se vlivu menstruačního cyklu na 

výkonnost, proto budou výsledky této práce přínosem nejen pro samotné respondentky, ale také 

pro širší veřejnost, pro trenéry a trenérky atletiky, nebo pro budoucí srovnání dat s jinými 

sportovními odvětvími, nebo můžou výsledky posloužit longitudálně pro budoucí porovnání 

výsledků v témže odvětví za několik let. Získaná data budou obsahovat citlivé informace 

týkající se průběhu menstruačního cyklu, subjektivní pocity, zkušenosti, informace jak atletky 

pracují s cyklem, do jaké míry musí řešit tuto problematiku apod. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na emailové adrese: 

petrzilkovatereza@seznam.cz 

Nebudou po Vás vyžadovány žádné osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, pouze uvedete 

věk číslovkou v anonymním dotazníku bez uvádění data narození. Během šetření nebudou 

použity žádné fotografie ani videozáznamy. Během výzkumu budou pořizovány audiozáznamy 

na diktafon. Po rozhovoru převedu audiozáznam do počítače zajištěného heslem v uzamčené 

místnosti a z mobilního telefonu bezprostředně celý smažu. Nahrávky budou přístupná pouze 

mé osobě. Neprodleně je pak přepíši do textové podoby a anonymizuji je. Z důvodu 

anonymizace nebudu uvádět Vaše jméno.  Po vypracování Vám bude anonymizovaný přepsaný 

text ukázán ke schválení. Poté vymažu i záznam z počítače, který již nebudu potřebovat. 

Získaná data v podobě odpovědí na otázky budou zpracovávána, bezpečně uchována a 

publikována v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci 

na UK FTVS. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které 

jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby 

Vaše osoba nebyla rozpoznatelná v textu práce. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:petrzilkovatereza@seznam.cz
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Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Tereza Petržilková, Bc. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Tereza Petržilková, Bc.                             

Podpis:....................…. 

 

 
 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden 

originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 
 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................. 
 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného 

výzkumu.  

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 
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PŘÍLOHA 3 

Dotazník - Vliv menstruačního cyklu na výkonnost vrcholových atletek 

Vážené kolegyně, touto cestou Vás prosím o vyplnění dotazníku, který se váže 
k tématu vlivu menstruačního cyklu na výkonnost atletek v závodě. Dotazník je 
anonymní a výsledky dat budou zpracovány v diplomové práci. Prosím, odpovídejte 
pravdivě. Děkuji za spolupráci. 

1. Jaké atletické disciplíně se věnujete? 
□ Vytrvalostní disciplíny 
□ Střední běžecké tratě 
□ Sprinty 
□ Skoky 
□ Vrh, hody 

2. Kolikrát týdně průměrně trénujete? 
□ Méně než 4 x 
□ 4-6 x 
□ 7-9 x 
□ 10-12 x 
□ Více než 12 x 

3. Kolik je Vám let?  
 
………………………………………… 

4. Kdy jste poprvé menstruovala? 
□ 10 let a méně 
□ 11 let 
□ 12 let 
□ 13 let 
□ 14 let 
□ 15 let a více 

5. Zabývala jste se někdy pravidelností menstruačního cyklu a působením jednotlivých fází 
cyklu na Vaše tělo?  

□ Ano, věnuji tomu pozornost 
□ Spíše ano 
□ Spíše ne 
□ Ne, nevěnuji tomu pozornost 

6. Jaký průběh má Váš menstruační cyklus? 
□ Pravidelný 
□ Někdy nepravidelný 
□ Nepravidelný 
□ Bez menstruace déle než 6 měsíců 

7. Jak dlouho trvá Vaše menstruační fáze? (období krvácení) 
□ Méně než 3 dny 
□ 3 až 5 dní 
□ 5 až 7 dní   
□ Více než týden 

8. Měla jste někdy potíže s menstruačním cyklem? (Lze zaškrtnout více odpovědí.) 
□ menstruace byla nepravidelná (někdy trvala více a někdy méně dní) 
□ občas jsem zaznamenala absenci menstruace 
□ menstruace měla nepřirozeně bolestivý průběh 
□ neměla jsem menstruaci více než 6 měsíců 
□ vůbec nemenstruuji 
□ ne, vždy bez potíží 
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8.1 Pokud jste neměla 6 a více měsíců menstruaci, příčinou bylo:  

□ výživa 
□ tréninkové přetížení 
□ medicínský problém 
□ stres 
□ těhotenství 

9. Pokud jste někdy zaznamenala obtíže s menstruačním cyklem, pokusila jste se o jejich 
řešení? (Pokud potíže nebyly, přeskočte a pokračujte na otázku 10.) 

□ Ano 
□ Ne  

9.1 S kým jste daný problém konzultovala? (Lze vybrat více možností.) 
□ S nikým jsem daný problém nekonzultovala 
□ Řešila jsem problém sama (pomocí literatury, internetu…) 
□ Obvodní lékař 
□ Gynekolog 
□ Trenér 
□ Trenérka 
□ Rodinný příslušník 
□ Kamarád/ka 
□ Jiné, doplňte ………………………………………… 

10. PMS, premenstruační syndrom.  Potýkáte se s jeho příznaky? 
□ Ano 
□ Nevím 
□ Ne  (Pokračujte k otázce 11.)  

10.1 Které z příznaků PMS Vás trápí? (Vyberte jednu nebo více možností.) 

□ Nadměrná únava 
□ Nesoustředěnost 
□ Úzkost, pláč 
□ Psychické vypětí 
□ Negativní emoce 
□ Podrážděnost 
□ Vztek, zlost 
□ Bolest hlavy 
□ Bolest kloubů 
□ Bolest nebo tlak v podbřišku 
□ Svalové křeče 
□ Otoky  
□ Zvětšená a citlivější prsa 
□ Bolestivost bradavek 
□ Akné 
□ Změna libida 

10.2 Ovlivňují příznaky PMS (a do jaké míry) vaši sportovní výkonnost? 

□ Ano, významně 
□ Spíše ano 
□ Spíše ne 
□ Ne 
□ Nevím 
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11. Jak pracujete s bolestivým průběhem menstruace nebo PMS v době závodů? (Lze 
zaškrtnout více odpovědí.)  

□ Netrpím bolestmi spojenými s menstruací 
□ Léky na bolest/uvolnění  
□ Hormonální antikoncepce 
□ Alternativní medicína (např. akupunktura) 
□ Bylinné přípravky (čaje, tinktury…) 
□ Přechodná změna stravovacích návyků 
□ Teplé zábaly/koupele apod. 
□ Homeopatika 
□ Zdravotní cviky/speciální cvičení 
□ Kineziologický taping 
□ Jiné, vypište ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

12. Používáte antikoncepci? 
□ Ano 
□ Ne (Pokračujte k otázce 13.) 

12.1 Pokud ano, jaký druh antikoncepce užíváte? 

□ Nitroděložní tělísko s hormonem 
□ Nitroděložní tělísko bez hormonu 
□ Antikoncepční náplast 
□ Vaginální kroužky 
□ Injekce s obsahem progestinu 
□ Injekce jiné 
□ Podkožní implantáty 
□ Bariérové metody – kondomy, pesary 
□ Perorální hormonální antikoncepce (pilulky) 

□ Jiné 

12.2 Proč jste začala antikoncepci užívat? (Možno zaškrtnout více odpovědí.) 

□ Hormonální nerovnováha 
□ Bolestivá menstruace 
□ Nepravidelná menstruace 
□ Častá menstruace 
□ Ochrana před otěhotněním 
□ Jiné (doplňte) …………………………………………………………………………………. 

 
13. Do jaké míry si přizpůsobujete tréninkový plán při bolestivé menstruaci nebo PMS?  

□ Pravidelně přizpůsobuji tréninky kvůli bolestem při menstruaci 
□ Často přizpůsobuji tréninky kvůli bolestem při menstruaci 
□ Občas přizpůsobuji tréninky kvůli bolestem při menstruaci 
□ Nepřizpůsobuji tréninky kvůli bolestem při menstruaci 

 

14. Které hygienické pomůcky preferujete v tréninku a závodě při menstruaci? 
□ Menstruační pohárky, kalíšky 
□ Tampony 
□ Pratelné vložky 
□ Jednorázové menstruační vložky 
□ Jiné 

15. Jak se cítíte během sportovního výkonu v jednotlivých fázích menstruačního cyklu: 
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15.1 Jak se cítíte během sportovního výkonu první den menstruace? 
□ Cítím lépe než jindy 
□ Normálně jako v jiné fázi cyklu 
□ Cítím se hůře než jindy (únava, slabost…) 

15.2 Jak se cítíte v dalších dnech menstruační fáze? 
□ Hůře než první den menstruace 
□ Stejně jako první den menstruace 
□ Lépe než první den menstruace 

15.3 Jak se cítíte následující týden po menstruační fázi? 
□ Lépe než při menstruaci (energie, síla…) 
□ Stejně jako při menstruaci 
□ Hůře než při menstruaci (slabost, únava…) 

15.4 Jak se cítíte 14 dní po menstruační fázi? 

□ Cítím se lépe než jindy 
□ Nepociťuji rozdíl oproti jiným fázím 
□ Cítím se hůře než v jiných fázích 

15.5 Jak se cítíte 5 dní před menstruační fází? 
□ Cítím se lépe  
□ Nepociťuji rozdíl oproti jiným fázím 
□ Cítím se hůře  

15.6 Jaké výkony podáváte v době menstruační fáze? 
□ Lepší 
□ Stejné  
□ Horší 

15.7 Pokud horší, co nejvíce negativně ovlivňuje výkon 
□ Bolest 
□ Silná krvácení 
□ Únava 
□ podrážděnost 

15.8 Kdy podáváte v závodě obecně nejlepší výkony? 
□ V menstruačním období (fáze menstruační) 
□ Pár dní až týden po menstruačním období (fáze folikulární) 
□ Dva týdny po menstruačním období (ovulace) 

□ Týden před menstruací (fáze luteální) 
16.  Jak se cítíte celkově psychicky i fyzicky při závodě v době menstruační fáze? 

□ Cítím se lépe  
□ Cítím stejně jako jindy 
□ Cítím se hůře (unavená, slabší…) 

 
17. Posouváte si předpokládanou menstruaci (např. kvůli důležitému závodu)?   

□ Ne 
□ Ano. Jak?........................................................................................ 

 

18. Jak je podle Vás „menstruační cyklus ve sportu“ diskutované téma? Zakroužkujte 
odpověď. 

Vůbec není  Málo  Dostatečně  Velmi  Zbytečně moc  
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19. Myslíte si, že je třeba dostat více do povědomí naší společnosti problematiku týkající se 
vlivu menstruačního cyklu na výkonnost sportovkyň? Označte na ose důležitost Vaší 
odpověď. 

 

ne                                     

ano 

1               2               3                4                  5               6                  7                8             9            

10 

 

20. Zde se můžete otevřeně vyjádřit k tématu, cokoliv doplnit nebo na něco poukázat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Seznam obrázků  

Obrázek č. 1: Podíl energetického krytí při sprinterském výkonu (Bernaciková, 2010) 17 

Obrázek č. 2: Příklad porovnání energetického krytí při výkonu na 800 m vlevo a 

maratonského výkonu vpravo (Bernaciková, 2010) ....................................................... 18 

Obrázek č. 3: Podíl energetického krytí vrhačského výkonu (Bernaciková, 2010) ....... 19 

Obrázek č. 4: Příklad podílu energetického krytí výkonu u skoků (Bernaciková, 2010)19 

Obrázek č. 5: Menstruační cyklus, změny hladin hormonů (Kliková, 2018) ................. 25 

Obrázek č. 6: Ovariální cyklus, 1) menstruace, 2) zrající folikul, 3) Graafův folikul, 4) 

ovulace, 5) žluté tělísko, 6) zánik žlutého tělíska (Digital Campus Moodle, 2014) ....... 27 

Obrázek č. 7: Metoda moxování (Šiška, 2020) .............................................................. 34 

Obrázek č. 8: Routa vonná (H. Tell, 2020) ..................................................................... 37 

Obrázek č. 9: Dobromysl obecná (Marjoram, 2010) ...................................................... 37 

Obrázek č. 10: Triáda sportovkyň (Aktin, 2019) ............................................................ 42 

Obrázek 11: Vliv menstruačního cyklu na svalovou sílu ve třech stádiích (Rodrigues a 

kol., 2019) ....................................................................................................................... 43 

Obrázek č. 12: Výsledkový graf otázky 1 ....................................................................... 51 

Obrázek č. 13: Graf výsledků otázky 2 ........................................................................... 52 

Obrázek č. 14: Graf výsledků otázky 4 ........................................................................... 53 

Obrázek č 15: Graf výsledků otázky 6 ............................................................................ 54 

Obrázek č. 16: Graf výsledků otázky 7 ........................................................................... 55 

Obrázek č. 17: Graf výsledků otázky 8 ........................................................................... 56 

Obrázek č. 18: Graf výsledků otázky 9 ........................................................................... 59 

Obrázek č. 19: Výsledky otázky 10.1 ............................................................................. 60 

Obrázek č. 20: Graf výsledků otázky 10.2 ...................................................................... 61 

Obrázek č: 21: Výsledky otázky 11 ................................................................................ 62 

Obrázek č. 22: Graf výsledků otázky 12 ......................................................................... 63 

Obrázek č: 23: Graf výsledků otázky 13 ........................................................................ 63 

Obrázek č. 24: Výsledky otázky 15 ................................................................................ 65 

Obrázek č. 25: Výsledky otázky 18 ................................................................................ 67 

Obrázek č. 26: Výsledky otázky 19 ................................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Seznam tabulek  

Tabulka č. 1: Přehled atletických mistrovských disciplín, *halové disciplíny ............... 14 

Tabulka č. 2: Přehled vícebojařských disciplín, *halové disciplíny ............................... 14 

Tabulka č. 3: Přehled poruch menstruačního cyklu ........................................................ 30 

Tabulka č 4: Přehled reprezentantů ČR v atletice k 30. 6. 2020 (Netscher, 2020) ......... 48 

Tabulka č. 5: Celkový počet atletek v reprezentaci ČR (Netscher, 2020) ...................... 49 

Tabulka č. 6: Procento účasti žen výzkumu ................................................................... 50 

Tabulka č. 7: Odpovědi otázky 1 .................................................................................... 51 

Tabulka č. 8: Odpovědi otázky 2 .................................................................................... 52 

Tabulka č. 9: Statistika výsledků otázky 3 ..................................................................... 52 

Tabulka č. 10: Výsledky otázky 4 .................................................................................. 53 

Tabulka č. 11: Výsledky otázky 5 .................................................................................. 54 

Tabulka č. 12: Výsledky otázky 6 .................................................................................. 54 

Tabulka č. 13: Výsledky otázky 7 .................................................................................. 55 

Tabulka č. 14: Výsledky otázky 8 .................................................................................. 55 

Tabulka č. 15: Odpovědi otázky 8, sprinterky ................................................................ 56 

Tabulka č. 16: Odpovědi otázky 8, skokanky ................................................................. 57 

Tabulka č. 17: Výsledky otázky 8, vrhačky .................................................................... 57 

Tabulka č. 18: Výsledky otázky 8, středotraťařky .......................................................... 57 

Tabulka č. 19: Odpovědi otázky 8, vícebojařky ............................................................. 57 

Tabulka č. 20: Odpovědi otázky 8, vytrvalkyně ............................................................. 58 

Tabulka č. 21: Odpovědi otázky 8.1 ............................................................................... 58 

Tabulka č. 22: Odpovědi otázky 9 .................................................................................. 58 

Tabulka č. 23: Výsledky otázky 9.1 ............................................................................... 59 

Tabulka č. 24: Výsledky otázky 10 ................................................................................ 60 

Tabulka č. 25: Výsledky otázky 10.2 ............................................................................. 61 

Tabulka č. 26: Výsledky otázky 12 ................................................................................ 62 

Tabulka č. 27: Výsledky otázky 13 ................................................................................ 63 

Tabulka č. 28: Výsledky otázky 13.1 ............................................................................. 64 

Tabulka č. 29: Výsledky otázky 13.2 ............................................................................. 64 

Tabulka č. 30: Výsledky otázky 14 ................................................................................ 65 

Tabulka č. 31: Výsledky otázky 17 ................................................................................ 66 

 


