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Abstrakt 

Název:  Možnosti využití dřepu v tréninku a tělesném rozvoji 

Cíle:  Cílem práce bylo uceleně popsat dřep jako cvičení s širokou škálou 

využití nejen v tréninku profesionálních sportovců, ale i rekreačních 

cvičenců, respektive široké veřejnosti. Práce měla shrnout množství 

možných přínosů dřepu a jeho variant v oblastech zlepšování fyzického 

výkonu a fyzického i psychického zdraví. 

 

 

Metody: V práci je využito metody rešerše, tedy shromáždění a prostudování 

vybrané relevantní literatury, coby předpokladu k vytvoření přehledu o 

stavu současného poznání v oblasti tématu práce. 

      

Výsledky:  Popsali jsme oblasti možného využití dřepu. Stručně jsme shrnuli 

informace obsažené v dohledaných a v práci uvedených studiích.  

 

Klíčová slova: rešerše literatury, cvičení, výkonnost, kondiční příprava, rehabilitace 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:   Possibilities of using the squat in training and physical development 

 

Objectives: The aim of the thesis was to comprehensively describe the squat as an 

exercise with a wide range of uses not only in the training of professional 

athletes, but also recreational exercisers, or the general public. The work 

was supposed to summarize the number of possible benefits of the squat 

and its variants in the areas of improving physical performance and 

physical and mental health. 

 

 

Methods:  The thesis uses research methods, that is, the collection and study of 

selected relevant literature, as a prerequisite for creating an overwiev of 

the current state of knowledge in the field of the thesis topic. 

 

Results:       We have described the areas of possible use of the squat. We have 

briefly summarized the information contained in the studies found and 

cited in the thesis. 

 

Keywords:     literature review, exercise, performance, conditioning, rehabilitation 
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1  Úvod 
Svou bakalářskou práci chci zasvětit dřepu. Vzhledem k biomechanickým, 

anatomickým a fyziologickým charakteristikám tohoto cviku, se jedná o jeden 

z nejkomplexnějších cviků vůbec. Zároveň má dřep mnoho možných podob provedení, 

variant. Z tohoto důvodu může být jeho oblast využití vskutku široká. Na druhou stranu 

se jedná o cvik technicky poměrně náročný, výrazně zatěžující osový orgán (více 



v anatomické části práce). Proto při špatném provedení může docházet spíše 

k negativním než pozitivním přínosům. Těmi můžou být zejména rozvoj svalových 

disbalancí, nebo v nejhorším případě poškození kloubního pohybového aparátu. Při 

špatném technickém provedení cviku totiž dochází k přetěžování jednotlivých 

pohybových segmentů například oblasti beder. 

Při zvládnutí optimální úrovně technického provedení dřepu by jeho benefity 

měly být značné. V mé práci mi mimo jiné půjde i o to, dokázat a podložit pomocí 

ověřených informací, že dřep nemusí sloužit pouze jako efektivní cvik pro rozvoj síly a 

budování svalové hmoty dolních končetin. Řada lidí může vnímat dřep pouze jako 

„nástroj“ kulturistů a kondičních cvičenců v posilovnách. Rád bych proto poukázal na 

jeho široké možnosti využití.  

Možnými přínosy dřepu mohou být například zlepšení výkonosti v řadě 

sportů, především pak v silových a silově-explozivních atletických disciplínách. V této 

oblasti si můžeme představit třeba sprintery, skokany nebo vrhače, kteří díky 

implementaci dřepů do svého tréninku budou běhat rychleji, skákat dál a výše, vrhat a 

házet dál. S nárůstem svalové hmoty také souvisí energetický výdej, který se zákonitě 

musí zvýšit. Proto dřepy mohou mít přínos i při hubnutí, kdy ve výsledku bude docházet 

ke spalování většího množství tuku. Další oblastí využití může být rozvíjení a 

zlepšování kloubní mobility. S kloubní mobilitou máme spojené správné držení těla, 

které se nám tak právě díky dřepu může rovněž zlepšit. Jestliže se bavíme o kloubních 

spojeních, musíme zmínit i ostatní pojivové tkáně, jimiž jsou kosti a vazy, jejichž 

pevnost může být dřepem také zlepšována. Dřep bychom tedy mohli považovat i za 

prevenční cvik, díky němůž můžeme předcházet řadě zranění při sportu. A nakonec 

seběvědomí… Je všeobecně známo, že sportovci si musejí věřit. Důvěra v sebe sama při 

pravidelném dřepování bude růst stejně rychle, jako zátěž na ose činky. 

2  Současný stav bádání 

2.1  Fitness obecně  

V dnešní době stále častěji vyskytující se pojem. Skloňovaný nejen 

profesionálními sportovci či trenéry, ale také amatérskými cvičenci i „obyčejnými“ 



lidmi, kteří chtějí udělat něco navíc pro své zdraví, změnit svůj životní styl, žít zdravěji, 

zbavit se bolesti pohybového aparátu a tak dále.  

Kolouch (1990) definuje pojem jako cvičení ve fitness centrech, jehož náplní 

je cvičení s volnými činkami a cvičení na trenažerech, doplněné o aktivity aerobního 

charakteru na speciálních trenažerech, dodržování určitého dietního režimu včetně 

použití doplňků výživy a o celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, 

zlepšení držení těla, zlepšení postavy při současném působení na upevňování zdraví a 

rozvoj síly. 

Fitness chápáno v širším kontextu jako tělesná zdatnost je schopnost těla 

efektivně fungovat s optimální účinností a hospodárností. Má pět složek a všechny 

souvisejí se zdravím (Blahušová, 1995) 

Stackeová (2008, s. 14) jednotlivé složky popisuje následovně: 

2.1.1  Kardiorespirační vytrvalost  

Je nejdůležitější součástí fitness. Je to schopnost přenášet důležité živiny a 

kyslík pracujícím svalům a odstraňovat přebytečné produkty vzniklé během fyzické 

zátěže. To má za následek zlepšení funkce srdce, cév, plic a redukci rizikových faktorů 

jejich onemocnění. Nejúčinnějším prostředkem pro zlepšení vytrvalosti je aerobní 

cvičení. 

2.1.2  Svalová síla  

Je schopnost svalu vyvinout maximální sílu proti odporu. Charakterizuje ji 

vysoká intenzita a krátká doba trvání výkonu. Příkladem je zvednutí těžkého břemene. 

Cvičení rozvíjející svalovou sílu se provádějí se zátěží, zpravidla s činkami nebo na 

posilovacích strojích. 

2.1.3  Svalová vytrvalost  

Je schopnost svalu opakovaně vydávat sílu proti odporu nebo výdrž ve 

svalové kontrakci. Charakterizuje ji dlouhodobá aktivita nižší intenzity. Příkladem 

cvičení rozvíjejících svalovou vytrvalost kalanetika, posilování s lehkými činkami nebo 

s gumovými expandery. 



2.1.4  Kloubní pohyblivost  

Neboli flexibilita umožňuje provádět pohyb bez potíží a pomáhá předejít 

poškození kloubů, vazů a svalů. Starší lidé mají sníženou kloubní pohyblivost a z toho 

plynoucí problémy. Flexibilitu lze zlepšit strečinkem. 

2.1.5  Složení těla  

Sledujeme množství podkožního tuku a množství aktivní tělesné hmoty. Podíl 

podkožního tuku vzhledem k aktivní tělesné hmotě je pro úroveň fitness důležitější než 

celková tělesná hmotnost. 

2.1.6  Shrnutí fitness 

Fitness jsme si definovali jako cvičení ve fitness centrech. Mohli bychom se 

dlouhou dobu věnovat rozboru a popisu všech možných cviků a způsobům cvičení na 

trenažerech, s činkami nebo s vlastní vahou. Já však mezi nejdůležitější, respektive 

nejzákladnější cviky, cviky s největším přínosem, řadím benchpress, mrtvý tah a dřep. 

Ve studii Resistance Training with Single vs. Multi-joit Exercises at Equal Total Load 

Volume: Effects on Body Composition, Cardiorespiratory Fitness, and Muscle Strenght 

zveřejněné v časopisu Frontiers in Physiology provedené v roce 2017 došel kolektiv 

autorů k závěru, že při využití vícekloubových cviků dochází k většímu fyzickému 

zlepšení. (Antonio et al., 2017) 

2.2  Rozbor dřepu 

Abychom dřepu porozuměli a zjistili v čem tkví jeho výhody případně 

nevýhody, bude potřeba pohyb rozebrat po jednotlivých stránkách. Základní 

charakteristiky nám bude určovat zejména biomechanika, anatomie a v neposlední řadě 

také fyziologie. 

2.2.1  Biomechanika dřepu 

Pojem biomechanika kombinuje předponu bio, znamenající „život,“ s oblastí 

mechaniky, která je vědou zabývající se působením sil. Ve vědecké sféře se termín 

biomechanika začal používat již začátkem 70. let 20. století k popisu vědního oboru 

zabývajícího se mechanickými aspekty živých organismů. V oblasti kinesiologie a 



cvičení se pak jedná především o lidské tělo. Síly, které vědní obor zkoumá, zahrnují 

jak vnitřní síly produkované svaly, tak i vnější síly a jejich vliv na tělo. 

Biomechanici využívají nástroje mechaniky, odvětví fyziky zahrnující 

analýzu působení sil, ke studiu anatomických a funkčních aspektů živých organismů. 

Statika a dynamika jsou dvěmi hlavními odvětvími mechaniky. Statika zkoumá 

soustavy, které jsou v neustálém pohybu, a to v klidovém stavu (bez viditelného 

pohybu), i při pohybu konstatní rychlostí. Dynamika se pak zabývá stavy, kdy dochází 

ke zrychlení. 

Kinematika je dalším odvětvím biomechaniky. Pohybové projevy, které jsme 

schopni pozorovat při sledování těla v pohybu, označujeme jako kinematiku pohybu. 

Kinematika zahrnuje pozorování velikosti, sekvence a časování pohybu, a to bez vztahu 

k silám pohyb způsobujících nebo z něj vycházejích. Kinematika pohybových 

dovedností je obecně známější pod pojmem technika. Kinematika tedy popisuje vizuální 

pohybové projevy, na rozdíl od kinetiky, která se orientuje na popis sil spojených 

s pohybem. Síly mohou být chápány jako tlak nebo tah působící na tělo. Studování 

biomechinky člověka může například zahrnovat otázky týkající se optimálního 

množství síly produkované svaly pro účely konkrétního pohybu. (Hall, 2022) 

Jak je patrno z popisu vědní disciplíny, biomechaniku využijeme především 

k pozorování a pochopení mechanického fungování těla a půsubení jednotlivých sil při 

dřepu. Pro naše účely budeme používat zejména kinematiku – pozorování pohybu a to 

pouze pro účely popsání optimální techniky cviku.  

Pomocí biomechaniky, respektive kinematiky budeme schopni popsat 

optimální techniku provedení dřepu.  

Biomechanická část práce nám poskytne teoretické informace o třech 

hlavních součástech pohybového ústrojí člověka. Těmi jsou klouby, kosti a kosterní 

svaly. 

2.2.1.1  Klouby z pohledu biomechaniky 

Klouby lidského těla do značné míry určují pohybové možnosti jednotlivých 

segmentů těla. Anatomická struktura daného kloubu, jako je například kloub kolenní (v 

nezraněném stavu), se u každého člověka liší jen málo; stejně tak i směry, ve kterých se 

můžou kloubem spojené segmenty pohybovat. Nicméně různá tuhost a poddajnost 



okolních měkých tkání obklopujících kloub ve výsledku vede k ovlivnění rozsahu 

pohybu. (Hall, 2022) 

Důležitou součástí kloubu je kloubní chrupavka. Jedná se o speciální typ tuhé 

tkáně, která zprostředkovává ochrannou lubrikaci kloubu. Kloubní chrupavka má dva 

zásadní účely. Jsou jimi odolávání tlaku a rozkládání zatížení v kloubu na celou plochu 

kloubu tak, aby výsledné napětí v kloubu bylo redukováno. A za druhé snižuje tření 

v kloubu při pohybu na minimum. 

Kloubní chrupavka je měkká, porézní a propustná tkáň, která je hydratovaná. 

Je tvořena speciálními buňkami zvanými chondrocyty, které jsou chráněny kolagenními 

a nekolagenními vlákny. Chondrocyty se umí obnovovat a brání tak chrupavce před 

opotřebením, avšak tato jejich schopnost se s věkem a vlivem nemocí a zranění vytrácí. 

(Hall, 2022) Při zatížení se kloubní chrupavka deformuje a uvolňuje synoviální 

tekutinu, která snižuje tření v kloubu. 

Zajímavostí je, že „u dětí provádějících relativně náročnou sportovní aktivitu, 

dochází k rychlejšímu nárustu kloubní chrupavky, stejně tak u můžu se kloubní 

chrupavka tvoří rychleji než u žen“ (Hall, 2022) Z tohoto můžeme usuzovat ve vztahu 

k dřepu, že pravidelné provádění cviku může mít pozitivní vliv na funkčnost a životnost 

kloubních struktur. 

Jakmile dojde jednou k poškození kloubní chrupavky, možnosti její 

regenerace jsou velice omezené, spíše žádné. Místo toho poranění této tkáně má tendeci 

se rozvíjet. Dochází k většímu opotebování ochranné vrstvy, které může vést až 

k rozvoji degenerativního onemocnění. (Hall, 2022) 

Kloubní flexibilita 

Kloubní flexibilita je pojem používány při popisu rozsahu pohybu kloubu. 

Rozslišujeme statickou a dynamickou flexibilitu. Statická flexibilita vyjadřuje 

pohybový rozsah pohybu pasivně posunutého do koncového bodu rozsahu pohybu 

(partnerem, nebo jinou vnější silou). Dynamická flexibilita odpovídá rozsahu pohybu, 

kterého je dosaženo aktivním pohybem segmentů těla v důsledku svalové kontrakce. 

Statická flexibilita je považována za lepší ukazatel relativní omezenosti nebo volnosti 

kloubu v souvislosti s potenciálním zraněním. Avšak i dynamická flexibilita musí být 

dostatečná, aby nás neomezovala při každodenním životě, v práci nebo při sportovních 

aktivitách. (Hall, 2022) 



Flexibilita a její vliv na zranění 

Riziko zranění se zvyšuje při extrémně malé (hypomobilita), vysoké 

(hypermobilita), nebo nevyvážené (myšleno stranově, např. hypermobilita pravého 

kyčelního kloubu) kloubní pohyblivosti. V případě, že je kloubní pohyblivost silně 

omezená, kolagenní vlákna a svaly jsou v oblasti kloubu příliš těsná, je větší 

pravděpodobnost jejich natržení či roztržení v momentě, kdy se segment dostává za 

daný pohybový rozsah. Naopak v případě, kdy je kloubní pohyblivost příliš velká, kloub 

se stává nestabilním, a může dojít k jeho dislokaci. (Hall, 2022) 

Kloubní flexibilitu je možné rozvíjet, stejně tak jako příliš velkou pohyblivost 

lze snižovat, respektive zpevňovat okolní tkáně kolem kloubu. O možnostech 

protahování v souvislosti s dřepem si povíme více v části stretching. Ujasníme si, co to 

stretching vlastně je, jaké jsou jeho možnosti a k čemu nám slouží.  

 

2.2.1.2  Kosti z pohledu biomechaniky 

Primárním účelem skeletálního systému člověka (potažmo všech savců) je 

ochrana vnitřních orgánů těla, přenos silových účinků vzniklých při nikematice těla a 

realizace pevného spojení nosného systému s aktivními členy svalově-kosterního 

systému člověka (Nordin a kol. 2001) 

Za tímto účelem má kost velmi specifickou stavbu a vnitřní architekturu, což 

jí propůjčuje optimální mechanické vlastnosti potřebné pro její fyziologickou funkci 

v těle. Kost je velmi tvrdá (hned po dentinu je to druhá nejtvrdší tkáň lidského těla) a 

pevná, přesto však dostatečně pružná, což jsou vlastnosti, které jsou ve svém 

vzájemném protikladu a u technických materiálů je velmi obtižné dosáhnout takovýchto 

vlastností (Bronzino 2000) 

„Kostní tkáň je jedna z nejvíce metabolicky aktivních tkání v lidském těle, 

kdy v průměru jednou za osm let dochází k její kompletní obměně. Avšak jedna 

z nejvíce fascinujících vlastností kostní tkáně, která stojí za bližší prezentaci, je její 

schopnost regenerace a adaptace na změnu mechanického namáhání.“ (Čapek a kol., 

2018, s. 87) 

Mechanické a biomechanické vlastnosti kosti 



Dvěmi základními složkami kostní tkáně jsou anorganické a organické 

komponenty. Anorganické prvky se projevují tvrdostí a tuhostí kosti. Organické prvky 

činí kost pružnou a v důsledku proto houževnatou. Z funkčního hlediska jsou 

nejdůležitějšími vlastnostmi kostní tkáně její pevnost a tuhost. (Čapek a kol., 2018) 

Adaptace kosti na zatížení 

Kost je celkově velice komplikovaná a zároveň funkční biologická struktura. 

Při poškození je schopna se regenerovat. Na zatížení se dokáže adaptovat změnou své 

struktury při procesu nazývaným remodelace. Metabolismus kosti je kontinuální a 

dynamický, proces probíhá po celý život. Udržuje svým působením rovnováhu mezi 

tvorbou nové kostní hmoty a odbouráváním té staré. Na mikroskopické úrovni se tento 

proces odehrává na povrchu kosti v malých oblastech. Tyto oblasti nazýváme BMU 

(bone metabolism unit). Za normálních podmínek jsou tyto jednotky povětšinou 

neaktivní ve formě tenké vrstvy na porvchu kosti. Proces kostní remodelace se 

vyznačuje kostním cyklem složeným z několika fází. Těmito fázemi jsou fáze klidová, 

aktivace oseoklastů, resorpční fáze, aktivace osteoblastů, tvorba kostní matrix a zahájení 

mineralizace kosti. Dále dokončení remodelace a mineralizace. Při těchto fázích dochází 

k aktivaci BMU jednotky, která odbourává kost starou a vytváří kost novou. (Čapek a 

kol., 2018) 

„Na tento cyklus tvorby kostní tkáně má zásadní vliv velikost a doba 

působení mechanického namáhání kostní tkáně. Pokud je mechanické zatížení ve 

fyziologickém rozsahu, pak je proces resorpce a tvorby kostní tkáně v rovnováze. 

Nastane-li však situace, kdy dojde k dlouhodobému snížení zatížení kostí (dlouhodobě 

ležící pacient nebo pobyt ve stavu bez tíže), pak dojde k útlumu tvorby kostní tkáně a 

kost je resorbována. V opačném případě, kdy dojde k trvalému nárůstu zatížení (např. 

poúrazové zkrácení jedné dolní končetiny, tj. přetížení končetiny druhostranné), pak 

dojde ke zvýšení činnosti tvorby kosti a jejímu zbytnění. V případě, že je přetížení kosti 

extrémní (např. pád či dopravní nehoda), pak dojde k trvalému poškození tkáně.“ 

(Čapek, Hájek, Henyš, 2018, s 93) 

Biomechanické vlastnosti kostní tkáně jsou fascinující. Tkáň má schopnost 

regenerace, remodelace, a dokáže se adaptovat na zatížení. Především fakt, že kost 

reaguje na působící síly (zatížení), například změnou své struktury či zvýšením své 



hustoty a tím i pevnosti, nám potvrzuje doměnku, že dřep může mít vliv na zpevnění 

kostí v lidském těle. 

2.2.1.3  Svaly z pohledu biomechaniky 

Svaly jsou jedinou tkání, která je schopna aktivně vytvářet napětí. Tato 

charakteristika umožňuje kosterním, nebo příčně pruhovaným svalům vykonávat jejich 

důležité funkce jako je držení vzpřímeného postavení, pohybování končetinami a 

pohlcování nárazů. Protože svaly tyto funkce důkáží vykonat pouze za předpokladu 

adekvátní stimulace, je lidský nervový systém a svalový systém často označován 

dohromady jako nervosvalový systém. (Hall, 2022) 

Vlasnosti svalů 

U svalů rozlišujeme čtyři základní vlastnosti. Jimi jsou (podle Hall, 2022) 

roztažnost, pružnost, dráždivost a schopnost vytvářet napětí. Charakteristiky jsou 

společné pro veškerou svalovou tkáň, tedy i pro srdeční svalovinu, hladkou svalovinu a 

kosterní svalovinu. Stejné charakteristiky má svalovina u lidí, savců, ptáků a de facto 

všech živočichů, kteří mají ve stavbě svého těla svalovou tkáň. 

Roztažnost a pružnost svalu 

Roztažnost popisujeme jako schopnost svalu roztáhnout se, prodloužit svoji 

délku. Na druhou stranu pružnost je schopnost svalu opět se stáhnout po natažení. 

Svalová pružnost umožňuje svalu návrat do normální délky (odpočinkové) a také 

plynulý přenos svalového napětí ze svalu do kosti. 

Elastická povaha svalu se skládá ze dvou hlavních částí. Paralelní elastické 

komponenty, která je zprostředkována svalovými membránami. Dodává odpor, když je 

sval pasivně natahován. A elastická komponenta, která se nachází ve šlachách, a slouží 

k uchování elastické energie, když je zatnutý sval natahován. (Hall, 2022) 

Tyto dvě komponenty hrají významnou roli při svalové práci, mají vliv na 

celkovou sílu a energii, kterou je sval schopen produkovat. Je možné je pravidelným 

protahováním prodlužovat. Komponenty si dokáží po určitý čas udržet svou délku a 

nezkrátí se ihned na původní délku. Můžeme tak do jisté míry uměle zvyšovat 

pohybové rozsahy v kloubech. 

Dráždivost a chopnost vytvořit napětí 



Další vlastností svalové tkáně je dráždivost. Jde o schopnost svalu reagovat 

na podněty. Podněty ovlivňující svaly jsou buďto elektrochemické, za které označujeme 

akční potenciály vznikající v připojeném nervu, nebo mechanické, kterými jsou vnější 

údery do části svalu. Když dojde k aktivaci svalu jedním z těchto stimulů, sval v reakci 

vytvoří napětí. (Hall, 2022) 

Právě schopnost vytvářet napětí je jednou z hlavních charakteristik pro 

svalovou tkáň. Tato vlastnost je pro svalovou tkáň naprosto unikátní. Žádná jiná tkáň 

není schopna tvorby napětí. Dříve bylo napětí popisováno jako kontrakce svalu, čímž se 

rozumí schopnost svalu zkracovat svou délku (stahovat se). Tato definice však není 

úplně přesná, protože napětí vzniklé ve svalu nemusí nutně vyústit v jeho stažení. (Hall, 

2022) 

Struktura kosterní svaloviny 

V lidském těle nalezneme přibližně 434 svalů, jež tvoří okolo 40-50% tělesné 

hmotnosti většiny dospělých. Svaly jsou rozmístěny v párech na pravou a levou 

polovinu těla. Zhruba 75 svalových párů je zodpovědných za tělesný pohyb a udržování 

vzpřímeného postoje. Zbylé svaly zajišťují funkce jako je oční pohyb nebo polykání. 

Když je ve svalu vytvořeno napětí, jednotlivé biomechanické složky, jako je velikost 

generované síly, rychlost jakou je síla vyvinuta, a doba, po kterou může být síla 

udržována, jsou ovlivněny konkrétními anatomickými a fyziologickými vlastnostmi 

svalu. (Hall, 2022) Mezi tyto vlastnosti můžeme řadit například velikost svalu, strukturu 

svalu, způsob inervace svalu, umístění a upnutí svalu na kostru, zásoba energie ve svalu 

a schopnost jejího využití a další. 

  

2.2.2  Anatomie dřepu 

„Anatomie je věda zkoumající stavbu lidského těla. Původ názvu pochází 

z řeckého „anatemnein“, slovo mající význam rozřezávat. V českém jazyce používáme 

pro anatomii pojmenování tělověda. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jednotlivých 

částí těla, a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje nám, že stavba a funkce jsou 

vždy nerozlučně spjaty. Je to věda, která propojuje všechny disciplíny medicíny a 

zároveň z ní většina oborů vychází.“ (Hudák a Kachlík, 2017, s. 2) 



Pomocí anatomie tedy můžeme přesně vymezit jednotlivé části pohybového 

aparátu, které jsou zapojeny do lokomoce. V našem případě půjde zejména o svaly a 

kosterní spoje dolních končetin. Vzhledem ke komplexnosti pohybu, již podrobněji 

rozebíráme v technické části, však při pohybu nedochází k využití pouze dolních 

končetin, ale také k zapojení svalstva trupu. 

2.2.2.1  Klouby z pohledu anatomie 

Jako první si rozebereme kosterní spoje, respektive kloubní spojení, bez 

kterých bychom nemohli vykonávat jakýkoli pohyb. Obecně jako kloub označujeme 

„pohyblivé spojení dvou nebo více kostí. Styčné plochy kostí jsou pokryté chrupavkou a 

celé skloubení kryje kloubní pouzdro. Kloubní dutina je vyplněna synoviální tekutinou 

(kloubním tihem), která je tvořena buňkami synoviální výstelky kloubního pouzdra“ 

(Hudák a Kachlík, 2017, s. 69). 

„Anatomie klouby rozlišuje podle mnoha specifik založených například na 

složitosti kloubu, tvaru kloubu a pohybových možnostech kloubu.“ (Hall, 2022) 

Protože se při dřepu bavíme o pohybu, budeme klouby rozlišovat podle jejich 

pohybových možností. 

Dělení kloubů 

Málo pohyblivé klouby (nepohyblivé) 

Jedná se o kloubní spojení, která mohou tlumit, pohlcovat projevy síly 

(například otřesy), ale poskytují velmi omezený, či žádný pohybový rozsah spojených 

kostí. Za málo pohyblivý kloub v souvislosti se dřepem můžeme označit kloub 

křížokyčelní, byť v něm k pohybu dochází, avšak jeho rozsah není markatní. 

Mírně pohyblivé klouby 

Tyto klouby mohou tlumit působící síly a umožňují větší pohybový rozsah 

spojených kostí než klouby nepohyblivé. Mezi tyto klouby můžeme zařadit 

meziobratlové klouby čili páteř. 

 

 

Volně pohyblivé klouby 



Z označení vyplývá, že se jedná o klouby, jejichž pohyb není (do značné 

míry) nikterak omezen. Pohyblivost takovéhoto kloubu určuje především jeho tvar a 

v praxi možný pohybový rozsah pak měkká tkáň kloub obklopující. Těmito klouby jsou 

kyčelní kloub, kolenní kloub a klouby nohy, respektive kloub hlezenní. 

Klouby umožňující pohyb při dřepu 

Křížokyčelní kloub – málo pohyblivý kloub 

„Tuhé skloubení mezi křížovou a kyčelní kostí. Pohyblivost tohoto kloubu 

má značný význam pro správné postavení pánve vůči páteři, pro správný sklon pánve a 

pro přenos sil mezi páteří a pánví.“ (Hudák a Kachlík, 2017, s. 82). 

Z popisu funkce kloubu je patrno, že jeho zapojení při dřepu je velmi 

důležité. V případě, že pánev není v rovině s páteří, dochází k ohnutí, případně prohnutí 

v bederní části zad. Takováto poloha dolní části zad je při dřepu nežádoucí. Dochází tak 

jednak k přetěžování svalstva v dané oblasti, ale také k přílišnému namáhání 

meziobratlové ploténky mezi bederními obratli a kostí křížovou. Opakované cvičení se 

špatnou polohou pánve vůči páteře pak může vyústit v řadu problémů, od bolesti až po 

vyhřeznutí bederní meziobratlové ploténky.  

„Přetížením křížokyčelního kloubu vzniká bolestivý syndrom, při kterém jsou 

lokální bolesti spojené s vyzařováním až do stehna. Je to důsledek křečovitého stažení 

okolního svalstva stabilizujícího přetížený kloub. Nejčastější příčinou je sport a práce 

v předklonu“ (Hudák a Kachlík, 2017, s. 82). 

Kyčelní kloub – volně pohyblivý kloub 

„Omezený kulový kloub umožňující pohyb ve všech rovinách. Hlubokou 

jamku tvoří acetabulum (jamka) pánevní kosti, do které zapadá hlavice stehenní kosti. 

Samotnou styčnou plochu jamky tvoří poloměsíčitá plocha, kterou po okrajích 

prohlubuje chrupavčitý lem. Kloubní pouzdro je zesílené třemi vazy probíhajícími 

z kyčelní, stydké a sedací kosti na stehenní kost“ (Hudák a Kachlík, 2017 s. 83) 

Pohyby vycházející z kyčelního kloubu jsou flexe, extenze, abdukce, 

addukce, vnější a vnitřní rotace humeru. 

Rozsah pohybu v kyčelním kloubu nám umožňuje provádět dřep s optimální 

technikou. Nedostatečný pohybový rozsah ústí k nežádoucím polohám pánve vůči 

páteři, respektive ohnutí v bederní části zad. Důsledky pak mohou být podobné jako u 



křížokyčelního kloubu. Dochází k přílišné námaze svalstva, bederních obratlů a jejich 

napojení na kost křížovou. 

Protahování, pro získání dostatečné flexibility kyčelního kloubu a tím 

dosažení optimální technické úrovně dřepu, je žádoucí. Možnosti protahování a využití 

dřepu samotného ke zvýšení mobility kyčelního kloubu budeme rozebírat v dalších 

částech práce. 

Kolenní kloub – volně pohyblivý kloub 

„Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla. Jedná se o složený 

bikondylární (dvě hlavy kloubu) kloub, v němž se stýkají 3 kosti a 2 menisky. Kloub má 

12 zpevňujících vazů (nitrokloubních i mimokloubních) a v jeho okolí se nachází 

množství tihových váčků. Pohyby v kolenním kloubu jsou možné ve dvou osách, 

omezuje je však uzamčení kloubu v plné flexi i extenzi“ (Hudák a Kachlík, 2017 s. 84). 

Pro pohyb při dřepu je důležitý fakt, že nám kloub umožňuje flexi a extenzi 

končetiny (ohnutí a natažení). O správné technice se budeme bavit v dalších částech 

práce. 

Klouby nohy 

„Klouby nohy nám představují skupinu kloubů, jejichž pohyby se sdružují a 

vytvářejí tak komplexní pohyby nohy, nezbytné pro pružnou chůzi (v našem případě pro 

dřep)“ (Hudák a Kachlík, 2017 s. 86) 

Pro nás nejzásadnějším kloubem je kloub hlezenní. Tento kloub umožňuje 

plantární a dorzální flexi (přitažení a odtažení špičky) a tím nám dovoluje vykonat celou 

lokomoci při dřepu. Jeho mobilita může být také limitujícím faktorem při pohybu. 

Pohybem složeným, vycházejícím z kloubů nohy jako celku, je pronace a 

supinace. Jedná se o vtočení a vytočení kotníku. V případě přehnané pronace či 

supinace (hyperpronace a hypersupinace) dochází k nadměrnému zatěžování klenby 

nohy a tím potenciálně k jejímu poškozování. 

Páteř – mírně pohyblivý kloub 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na páteř, která je pro dřep stejně 

důležitá, jako předchozí klouby. Je složena z obratlů, které jsou jejími základními 

stavebními kameny. Na páteři rozlišujeme obratle krční, hrudní, bederní, kost křížovou 

(srůst pěti obratlů) a kostrč (vzniklou srůstem čtyř až pěti obratlů). Páteř je dvakrát 



esovitě zakřivená v předozadní rovině. Tato zakřivení nazýváme kyfóza (ohnutí 

v hrudní a křížové části) a lordóza (prohnutí v krční a bederní části). Při přílišném 

prohýbání či ohýbání může z dlouhodobého hlediska dojít k rozvoji chronického 

onemocnění jež nazýváme hyperkyfóza či hyperlordóza. 

Pohyby, které nám páteř umožňuje jsou předklon a záklon, úklon do strany, 

rotační pohyby. Dále pak předsunutí a zasunutí, a vybočení krční nebo bederní páteře do 

stran. 

Při dřepu bychom mohli usuzovat, že je žádoucí, aby páteř byla rovná. 

V posilovnách se často ozývá „narovnej ty záda“. V praxi by však narovnání páteře bylo 

nejspíše fatální a bylo by to to poslední, co bychom v životě udělali. Důležitější je pro 

optimální techniku zpevnění celého korzetu, vytvoření svalového napětí ve svalech 

okolo páteře. Rovnými zády bychom měli rozumět spíš vyhnutí se nadměrnému ohnutí 

nebo prohnutí. O optimální technice dřepu se budeme bavit později. 

Osový orgán 

Vznik osového, axiálního systému (orgánu) pohybového aparátu je 

společným znakem všech strunatců. Řadu pohybových funkcí sice postupně přebírají 

končetiny, které pak v motorice člověka zcela dominují, ale i u člověka zůstal axiální 

systém základním prvkem prakticky všech hybných aktivit. Vzhledem ke vzpřímenému 

držení těla ve stoji i při lokomoci je totiž axiální systém hlavní pohybovou bází, od 

které se každý pohyb odvíjí. Obecně lze konstatovat, že není pohyb, který by neměl 

v axiálním systému odezvu, ale také neexistuje pohyb vlastního axiálního systému, 

který by se nepromítal do organismu. Proto je také celý osový sytém velmi zranitelný, 

ale také i zraňovaný. 

Axiální systém se skládá z řady stavebních komponent soustředěných do 

páteře i kolem páteře, které mají nosnou, protektivní a hybnou funkci. 

Systém tvoří: osový skelet – páteř, spoje na páteři, svaly pohybující páteří, 

kostra hrudníku a jeho spoje a dýchací svaly. 

V širším kontextu patří k axiálnímu systému i příslušná řídící komponenta, tj. 

část nervové soustavy, která zabezpečuje funkce systému, případně je jeho činností 

přímo dotčena. Osový orgán je podsystém posturálního systému. (Dylevský, 2009) 

 



Shrnutí kloubů v souvislosti s dřepem 

Ze znalostí, které nám poskytuje anatomie, víme, jaké klouby jsou 

nepostradatelné pro vykonání lokomoce dřepu. Jsou to klouby převážně dolních 

končetin, respektive křížokyčelní kloub, který umožňuje správné postavení pánve 

k páteři. Dále kyčelní kloub, díky němuž můžeme provádět flexi, extenzi, abdukci, 

addukci a vnější a vnitřní rotaci kostí stehenní, a stejně jako kloub křížokyčelní hraje 

významnou roli ve správném postavení pánve k páteři. Kolenní kloub, v kterém při 

dřepu dochází k ohýbání. Klouby nohy, zejména kloub hlezenní, který nám dovoluje 

zaujmutí optimální polohy při cviku, ale také provedení cviku samotného. A nakonec 

pátěř, složená z obratlů, která zabraňuje zhroucení celého trupu a slouží jako takový 

„pilíř“ našeho těla. 

 

2.2.2.2  Svaly z pohledu anatomie 

Druhé na řadu přicházejí svaly, které nám umožňují pohyb, podobně jako 

klouby. Svaly jednoduše řečeno ohýbají jednotlivé segmenty v kloubech. „Svalová tkáň 

je jednou z hlavních tkání lidského těla. Má schopnost kontrakce a je zdrojem pohybu a 

síly. Funkcí svalové tkáně je vytváření pohybu organizmu, jeho vnitřních orgánů a 

vyvíjení tlaku a napětí, čehož dosahuje přeměnou chemické energie (z ATP) na energii 

mechanickou. Základní stavební a funkční jednotkou je svalové vlákno obsahující 

kontraktilní proteiny“ (Hudák a Kachlík, 2017 s. 98) 

Svalovou tkáň dělíme na hladkou svalovinu – orgány, srdeční svalovinu a 

kosterní svalovinu, jejíž základ tvoří příčně pruhovaná svalová vlákna složená 

z myofibril. 

Právě poslední zmíněná svalovina nás bude zajímat. Ta nám umožňuje pohyb 

jako takový. Na rozdíl od ostatních zmíněných je její kontrakce ovladatelná vůlí. 

Svalovina umí vykonávat rychlou i pomalou práci, avšak oproti jejím kolegyňím se 

může vyčerpat. Jakmile dojde k vyčerpání veškeré energie, sval není schopen práce. 

V úvodu jsme si zmínili, že dřep je velice komplexní cvik. To znamená, že 

při jeho provádění dochází k zapojování podstatného množství svalů v těle. Některé 

svaly můžeme označit jako klíčové a jiné jako pomocné. Z tohoto důvodu svaly 

rozdělím právě do dvou skupin na ty, které jsou absolutně nepostradatelné a vykonávají 



převážnou část práce, a na ty, které při práci pomáhají, jsou to spolupracující svaly a 

svaly hluboké (například v držení optimální pozice jednotlivých segmentů těla vůči 

sobě). 

Svaly umožňující pohyb při dřepu 

(pro zjednodušení uvádím převážně české názvy (tam kde je to možné)) 

“Svaly dolní končetiny můžeme podle jejich umístění rozdělit na 4 skupiny - 

svaly kyčelního kloubu, svaly stehna, svaly bérce a svaly nohy. Hlavní funkcí svalů je 

zabezpečení stoje a chůze” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 148) a v našem případě i 

lokomoce dřepu. 

Svaly kyčelního kloubu 

  V oblasti kyčelního kloubu jsou svaly děleny do dvou skupin 

(přední a zadní). V zadní skupině svalů se nacházejí dvě svalové vrstvy – povrchová a 

hluboká. Hluboká vrstva je nazývána jako svaly pelvitrochanterické. (Hudák a Kachlík, 

2017) 

V přední skupině se nalézá pouze jeden sval - kyčelní sval. Ten se skládá z 

velkého a malého bedrovce.  Funkcí tohoto svalu je flexe a vnější rotace stehna a 

anterflexe (ohnutí dopředu) bederní páteře. Z funkce je patrné, že se jedná o pomocný 

sval. Který při dřepu především udržuje optimální postavení bederní páteře. 

“Povrchovou vrstvu zadní skupiny svalů kyčelního kloubu tvoří hýžďové 

svaly. Zabezpečují vztyk ze sedu a chůzi do schodů, udržují pánev v retroverzi 

(sklonění dozadu) a nevybočené postavení kyčle” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 150). 

Hýžďové svaly jsou Velký sval hýžďový, Střední sval hýžďový a Malý sval 

hýžďový. Dále se ve skupině nachází Napínač stehenní povázky. Důležitými funkcemi 

(mimo jiné) těchto svalů pro lokomoci dřepu jsou extenze a abdukce stehna a flexe 

kolenního kloubu, udržování vzpřímeného postavení a stability trupu. Hýžďové svaly 

proto označíme jako svaly hlavní. 

“Svaly hluboké vrstvy zadní skupiny svalů kyčelního kloubu se nazývají 

pelvitrochanterické svaly. Jsou to krátké svaly upínající se do okolí trochanter major a 

udržující stabilitu kyčelního kloubu. Mají významnou posturální funkcí” (Hudák a 

Kachlík, 2017 s. 151). Tyto svaly z hlediska funkce a zapojení při dřepu označíme jako 

pomocné. 



Svaly stehna 

“Svaly kolem stehenní kosti vytvářejí 3 skupiny - přední, mediální 

(přístřední) a zadní skupinu” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 152). 

Přední skupinu tvoří krejčovský sval a čtyřhlavý stehenní sval. Jejich 

společnou a nejdůležitější funkcí pro dřep je flexe stehna, která se ve výsledku 

projevuje narovnáním (extenze) v kolenním kloubu. Svaly jednoznačně označíme jako 

hlavní. 

“Mediální skupina svalů stehna patří funkčně především k adduktorům 

stehna” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 154). Svaly se také podílí na flexi a rotaci stehna, 

avšak vzhledem k jejich velikosti, je označíme jako svaly pomocné. Jejich hlavní 

funkce je addukce (přitažení) stehna, která je při dřepu nežádoucí. Při dřepu by addukce 

vyústila v pohyb stehen k sobě a “zborcení” kolen dovnitř, čemuž se při optimální 

technice snažíme vyhýbat. 

“Zadní skupina svalů stehna patří funkčně k extenzorům kyčelního kloubu a 

flexorům kolenního kloubu.” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 155). Mezi jejich další funkce 

patří například flexe bérce, extenze a rotace stehna a addukce stehna. Pro dřep je 

označíme jako pomocné. 

Svaly bérce 

“Svaly kolem kostí bérce vytvářejí 3 skupiny - přední, boční a zadní” (Hudák 

a Kachlík, 2017 s. 156) 

Přední skupina je tvořena třemi svaly. Jejich společnou funkcí je dorzální 

flexe (přitažení) nohy, extenze prstů nohy a udržování klenby nohy. Svaly při dřepu 

nejsou přímo zapojované a vykonávají pomocnou práci. 

Boční skupinu svalů tvoří dva svaly jejichž společnou funkcí je everze nohy a 

udržování klenby nohy. Svaly jsou pomocné při dřepu. 

“Zadní skupina svalů bérce tvoří 2 vrstvy svalů. V povrchové vrstvě se 

nachází pouze jediný sval (m. triceps surae), složený z m. gastrocnemius (2 hlavy) a m. 

soleus. K němu je přidružen rudimentární m. plantaris, který může někdy 

chybět.”(Hudák a Kachlík, 2017 s. 158) Funkcí těchto svalů je plantární flexe nohy, 

flexe bérce a stabilizace kolenního kloubu. Svaly zařadíme do skupiny pomocných 

svalů při dřepu. 



Hluboká vrstva svalů zadní strany bérce je tvořena čtyřmi svaly, jejichž 

funkcí je zejména flexe nohy a prstů. Při dřepu to jsou svaly pomocné. 

Svaly nohy 

“Svaly nohy vytvářejí celkem 6 skupin - zadní, palcová, malíčková, střední, 

musculi interossei a musculi lumbricales.” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 160) Svaly nohy 

zajišťují pohyblivost prstů nohy a pomáhají držet klenbu nohy. Zařadíme je mezi 

pomocné svaly. 

Svaly zad 

Na zádech nalezneme svaly ve čtyřech vrstvách. První tři vrstvy svalů 

většinou mají funkci spojenou s pohyby lopatky, paže a ramene. V dřepu nás proto 

nemusí zajímat. Podstatná pro nás je čtvrtá vrstva - hluboké zádové svaly. “Téměř 

všechny hluboké zádové svaly mají své začátky i úpony na obratlích. Vytvářejí celkem 

6 svalových systémů. Společnou funkcí hlubokých svalů je napřimování (extenze, 

retroflexe) páteře.” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 119) 

Obecně mezi funkce těchto svalů (hluboké zádové svaly) tedy patří extenze, 

retroflexe páteře, udržování stability mezi jednotlivými systémy a obratli. Pro dřep jsou 

poměrně důležitými co se stability trupu týče. Nicméně pohyb z nich přímo nevychází a 

proto je zařadíme mezi pomocné svaly. 

Svaly břicha 

“Svaly břicha jsou uspořádané do tří skupin (přední, boční a zadní) a tvoří 

břišní stěnu. Všechny svaly břicha spolu velmi významně spolupracují. Společně s 

bránicí a svaly pánevního dna tvoří břišní lis, který zvyšuje nitrobřišní tlak. Břišní lis se 

uplatňuje při fixaci páteře, vyprazdňování stolice (defekaci), kašli, zvracení, porodu 

atd.” (Hudák a Kachlík, 2017 s. 128) 

Svaly břicha zařadíme mezi pomocné svaly. Jejich důležitou funkcí při dřepu 

je udržování optimální polohy páteře a její stability. Stejně tak se podílejí na podsazení 

pánve a spolupůsobí na břišním lisu. 

Břišní lis je důležitý pro zvyšování nitrobřišního tlaku. “Ulehčuje práci naší 

páteři, pomáhá při její stabilizaci a napřímení osového systému - pánev, hrudník, hlava. 

Toto napřímení je zcela zásadní pro náš vzpřímený stoj. Umožňuje kloubnímu systému 

správné nastavení a zamezuje tak jeho dřívějšímu opotřebení. Díky nitrobřišnímu tlaku 



se zpevňuje celý trup, což nám umožňuje volně hýbat končetinami a vlastně nám tento 

systém šetří velké množství jinak zbytečně vydané energie.” (Endal, 2020) 

 

Shrnutí svalů v souvislosti se dřepem 

Na základě poznatků, jež nám poskytuje anatomie, jsme svaly rozdělili do 

dvou skupin, podle zapojení při lokomoci dřepu. Hlavní svaly jsou ty, které vykonávají 

většinu práce, jsou nejvíce aktivovány a představují de facto limitující faktor pro 

maximální počet opakování cviku i pro největší možné zvládnutelné zatížení. Jsou to 

svaly kyčelního kloubu, respektive zadní skupina svalů – svaly hýžďové, které 

provádějí extenzi a abdukci stehna a flexi kolenního kloubu. A svaly stehenní, 

konkrétně svaly přední skupiny – krejčovský sval a čtyřhlavý sval stehenní. Ty 

zprostředkovávají extenzi v kolenním kloubu, čili návrat zpět do výchozí polohy při 

dřepu. 

Jako pomocné jsme určili svaly, které se nepřímo podílí na lokomoci. Je 

samozřejmé, že bez jejich absence bychom dřep nevykonali, avšak pohyb z nich přímo 

nevychází. Jejich funkce spočívá především v udržování výhodného postavení 

jednotlivých segmentů těla vůči sobě. Jmenovitě jde o kyčelní sval, pelvitrochanterické 

svaly, přístřední svaly stehna a zadní svaly stehna, dále svaly bérce, nohy, zad a břicha.

  

Využití jednotlivých svalů můžeme ovlivnit zejména různými variacemi 

cviku – dřepu. V principu však zapojení svalových skupin zůstává stejné, mění se jen 

míra zapojení jednotlivých částí. Proto je důležité mít na paměti, že dřep je náročný 

cvik, při kterém dochází k zapojování podstatného množství svalových skupin, a to 

nejen na dolních končetinách. 

 

2.2.3  Fyziologie dřepu 

„Fyziologie studuje a vysvětluje funkce živých organismů. Jejím hlavním 

cílem je pochopit mechanismy adaptace (tj. možnost přežití) na změny prostředí, jimž je 

organismus vystaven. Fyziologie je věda interdisciplinární a neodlučitelná od 

morfologie, fyziky, chemie a obecně i molekulární biologie. Je to věda experimentální, 

hledající kvantitativní závislosti mezi pečlivě kontrolovaným podnětem (stimulus) a 



vyvolanou odpovědí systému, který je studován. V případě lékařské fyziologie může být 

systémem celý lidský organismus nebo jeho funkční pododdíly až po samotnou buňku. 

Pak jde o fyziologii buněčnou.“ (Rokyta et al., 2016, s.19) 

V biomechanické části jsme si řekli, že svalová tkáň je schopna reagovat na 

podráždění a to změnou své délky či napětí. Slouží k pohybu a udržování vzpřímeného 

postavení, je jí tvořeno srdce a orgány. Svalovina, která je zodpovědná za pohyb, se 

nazývá příčně pruhovaná. Je složena ze svalových vláken a je možné ji ovládat vůlí. 

V oblasti kosti sval přechází ve šlachu, kterou se k ní upíná. „Vlastním kontraktilním 

aparátem buňky jsou myofibrily, dlouhá vlákna tvořená aktinem a myozinem, jichž je 

ve svalové buňce velké množství. Jsou uloženy v sarkoplazmě, buněčné matrix, svým 

uložením odpovídající cytoplazmě ostatních buněk. V sarkoplazmě se dále vyskytují 

v oblasti jader pod sarkolemou mitochondrie – organely produkující energii“ (Rokyta et 

al., 2016, s. 263) 

2.2.3.1  Aktin a myozin 

„Aktinová a myozinová vlákna jsou vysoce polymerizované proteiny, které 

svým uspořádáním způsobují proužkování myofibril. Jsou totiž ve svalovém vlákně 

uloženy tak, že stejné proužky leží vedle sebe, a proto vzniká proužkování svalových 

vláken viditelné v optickém mikroskopu, které dalo kosternímu svalu název příčně 

pruhovaný sval“ (Rokyta et al., 2016, s. 263) 

Aktinové vlákno je tvořeno proteinovými makromolekulami (aktin, 

tropomyozin a troponin). Vlákna jsou tenčí než myozinová, ale v sarkomeře (základní 

funkční a strukturální jednotka myofibril) jsou zastoupena ve větším počtu. Poměrově 

jsou vlákna ve vláknech kosterních svalů přibližně 4:1 až 6:1. (Rokyta et al., 2016) 

„Myozin je bílkovina, jejíž molekuly mají charakteristický tvar – kulovitou 

hlavu, ohebný krk a tyčinkovité tělo. Myozinové vlákno tvoří moyzinové molekuly, 

které jsou jedna do druhé zapleteny jako květiny ve věnečku. Jedno vlákno je složeno 

z více než 200 myozinových molekul. Prostřednictvím hlavy reaguje myozin s aktinem, 

proto se pro hlavu s vláknitým krčkem užívá označení příčný můstek. Hlavy odstupující 

z myozinového vlákna mají ATPázovou aktivitu (jsou schopné štěpit ATP) a zajišťují 

energii pro svalový stah“ (Rokyta et al., 2016, s. 264) 

Díky přítomnosti aktinu a myozinu je sval schopný se zkracovat a generovat 

tah. Zkracováním a generováním tahu tak vzniká pohyb. Sval je také schopný se vracet 



do své původní délky, je tedy pružný. Za touto vlastností stojí především dvě bílkoviny, 

jimiž jsou titin a nebulin. 

Titin neboli konektin, jehož molekula je nejdelší známá (až jeden mikrometr), 

tvoří „vodič“ pro myozinová vlákna. Tato vlákna fixuje proti bočnímu posunu při 

kontrakci. V relaxovaném svalu zabezpečuje anatomickou kontinuitu sarkomery a při 

protažení klade elastický odpor. (Rokyta et al., 2016) 

„Nebulin je protein uložený podél aktinových myofilament, jejichž polohu 

stabilizuje a udržuje tak jejich pravidelné rozložení kolem myozinových vláken. I 

nebulin klade při protažení elastický odpor, ale jeho podíl na celkové elasticitě 

sarkomery je menší“ (Rokyta et al., 2016, s. 264) 

Svalová kontrakce tedy nemusí být nutně aktivní. Sval má tendenci se díky 

přítomnosti proteinových makromolekul titinu a nebulinu při natažení zkracovat. Je 

elastický. 

2.2.3.2  Sarkoplazmatické retikulum 

Jedná se o nepostradatelnou organelu svalové buňky. Hlavní funkcí této 

organely je skladování vápenatých iontů, které jsou nezbytné pro svalovou práci. Čím 

více sarkoplasmatického rertikula vlákno má, tím více má vápenatých iontů, a je 

schopno rychleji reagovat. 

2.2.3.3  Stah příčně pruhovaného svalu 

Dostáváme se k samotnému principu fungování svalů. Stah svaloviny je o 

vlivněn vznikem akčního potenciálu. Ten vzniká po uvolnění acetylcholinu na 

nervosvalové proténce. Acetylcholin aktivuje příslušné receptory, čímž se otevřou 

kanály pro sodíkové ionty. Dochází k depolarizaci a vzniká akční potenciál, který se 

dále šíří po membráně a depolarizuje ji. Vchlípeninami v sarkolemě se dostává do 

svalového vlákna. Ve vláknu depolarizuje sarkoplazmatické retikulum, které uvolní 

velké množství vápenatých iontů do sarkoplazmy. Ionty vápníku se naváží na troponin, 

jež změní svou prostorovou konfiguraci, a tím umožní tropomyozinu zanořit se mezi 

vlákna aktinu. Dojde tak k odkrytí aktivních míst aktinu. Po těchto místech se 

„natahují“ hlavy myozinu a vytváří se spojení mezi aktinem a myozinem. Myozinové 

vlákno k sobě začne přitahovat aktinová vlákna. Výsledně se zkracuje sarkomera, 

myofibrily a dochází ke zkrácení svalu neboli svalovému stahu. (Rokyta et al., 2016) 



„Sval se může maximálně zkrátit na 50-70 % své klidové délky (je to dáno 

velikostí sarkomer a přesahováním aktinu) a prodloužit až na 180 % klidové délky.“ 

(Rokyta et al., 2016, s. 265) 

2.2.3.4  Svalová vlákna 

Není tajemstvím, že se sval skládá z menších jednotek. Těmito jednotkami 

jsou svalová svlákna, jejichž množství a vnitřní průměr ovlivňují nejen celkový objem 

svalu, ale také velikost síly, kterou je schopen produkovat.  

„Svalovým vláknem rozumíme jednotlivou svalovou buňku. Název je 

odvozen od jejího niktovitého tvaru. Membrána obklopující svalové vlákno se nazývá 

sarkolema. Specializovaná cytoplazma (živá hmota vyplňující buňku) je sarkoplazma. 

Sarkoplazma každého vlákna obsahuje jádro (řídící jednotka buňky, obsahuje DNA) a 

mitochondrii (zásobárna energie).“ (Hall, 2022, s. 136, překlad vlastní) 

Funkčně dělíme svalová vlákna na tonická (pomalá červená) a vlákna fázická 

(rychlá červená a rychlá bílá). 

Pomalá červená vlákna 

„Pomalá červená vlákna jsou poměrně tenká, mají méně myofibril, hodně 

mitochondrií a obsahují velké množství myoglobinu (bílkoviny vážící ve svalu kyslík), 

jenž jim dodává červenou barvu. Jsou typická velkým množstvím krevních kapilár. 

Enzymaticky jsou vybavena na aerobní metabolismus (metabolismus probíhající 

v podmínkách dostatečného přívodu kyslíku), který je energeticky výhodnější než 

metabolismus anaerobní, takže tato vlákna šetří energii a jejich výhodou je, že jsou 

málo unavitelná. Pracují poměrně pomalu, proto se vyskytují především ve svalech 

zajišťující statické, polohové funkce a pomalý pohyb (antigravitační – posturální svaly, 

např. svaly šíjové).“ (Rokyta et al., 2016, s. 265) 

Rychlá červená vlákna 

„Rychlá červená vlákna mají velký objem, málo kapilár, nižší obsah 

myoglobinu a nižší obsah oxidativních enzymů. Zdrojem energie je pro ně především 

anaerobní glykolýza (glykolýza za nepřítomnosti kyslíku). Je to sice neefektivní způsob 

získávání energie (ze stejného množství substrátu získá až 16x méně ATP), ale probíhá  

téměř stokrát rychleji než aerobní glykolýza. Tato vlákna se mohou díky silně 

vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu rychle stahovat maximální silou. Nevýhodou 



je, že spotřebují velké množství energie a velice snadno se unaví, protože při 

anaerobním metabolismu vzniká velké množství kyseliny mléčné. Rychlá červená 

vlákna se zapojují při krátkých silových a rychlostních výkonech o maximální intenzitě“ 

(Rokyta et al., 2016, s. 265) 

Rychlá bílá vlákna 

„Rychlá bílá vlákna mají více myofibril, málo myoglobinu a také méně 

mitochondrií. Mají však velmi bohaté sarkoplazmatické retikulum a velké množství 

glykolytických enzymů. Dostatek energie zajišťuje aerobní i anaerobní metabolismus a 

vlákna jsou relativně odolná proti únavě. Hodí se pro výstavbu svalů zajišťujících 

rychlý pohyb prováděný velkou silou po krátkou dobu.“ (Rokyta et al., 2016, s. 266) 

„Většina kosterních svalů v těle je směsí červených a bílých vláken, některé 

svaly však mají výraznou převahu vláken určitého typu: šíjové svaly – červená vlákna, 

okohybné svaly – bílá vlákna. Při svalové práci se aktivují jednotlivé typy svalových 

vláken podle intenzity svalové kontrakce. Při nízkých intenzitách jsou aktivována téměř 

výlučně pomalá vlákna. Se vzrůstající intenzitou kontrakce se postupně aktivují i rychlá 

vlákna. Je zajímavé, že zastoupení jednotlivých typů vláken například v lýtkovém svalu 

je dáno geneticky, takže z dobrého skokana nebo sprintera (s převahou bílých vláken) 

není dobrý maratonec (s převahou červených vláken) a opačně“ (Rokyta et al., 2016, s. 

266) 

Diagnostikování dominantního typu svalových vláken 

Jaký typ svalových vláken má převahu v našem těle, lze zjistit přesně pouze 

laboratorním vyšetřením. Máme několik možností, způsobů, jimiž můžeme vyšetření 

uskutečnit. Jedná se o povětšinou metody invazivní (vyšetření při němž vyšetřovací 

přístroje či nástroje pronikají dovnitř organismu), při nichž dochází k odběru vzorku 

svalové tkáně. Ta je pak dále podrobena detailnímu laboratornímu rozboru, při němž lze 

zjistit poměr svalových vláken. Další, šetrnější, možností je speciální nukleární 

rezonance spolu s analýzou biochemických parametrů pozorovaného svalu. 

Poměrné zastoupení svalových vláken lze i odhadnout pomocí různých 

zátěžových testů. Jedním z nich může být například Boscův test opakovaných výskoků 

(výskoková ergometrie). Tento test byl navržen k testování výbušné i vytrvalostní síly. 

„Obsahem testu je vykonání série na sebe navazujících vertikálních výskoků, co možná 

maximálních, za dobu 60 s. Vyšetřovaný jedinec musí kontinuálně vyskakovat 



s maximálním úsilím, úhel v kolenou by měl dosahovat 90°a ruce by měly být fikovány 

na kyčlích, respektive v pase. V průběhu testu se on-line monitoruje doba kontaktní fáze 

a letové fáze a následně se sumarizuje za celkový úsek.“ (Heller a Vodička, 2018)  

 Výkon během prvních 15 s (v odrazové fázi pohybu) vykazuje těsný 

vztah s poměrem svalových vláken dolních končetin. 

Znalost skutečnosti, že se sval skládá z různých vláken, respektive pomalých 

a rychlých v různých poměrech, nám dává možnost uzpůsobení tréninku právě podle 

těchto genetických predispozic. Kdo se narodí jako sprinter, bude vždy vynikat ve 

sprintu a kdo se narodí jako vytrvalec, bude vždy vynikat ve vytrvalostním sportu, to je 

jisté. Proto mi přijde logické v tréninku rozvíjet především vlastnosti, které máme 

vrozené. Sportovec pak nemusí nutně excelovat v dané disciplíně, ale jeho progress a 

výsledky budou jistě uspokojivější, než když se bude snažit o něco, na co zkrátka nemá 

vrozené dispozice.  

2.2.3.5  Princip svalového růstu 

Svalovým růstem rozumíme adaptaci svalové tkáně na podněty (zatížení) 

působící během tréninku. Tyto změny probíhají z důvodu přizpůsobení se měnícím se 

vnějším podmínkám. Adaptace je de facto základní obranný/ochranný mechanizmus 

lidského těla. Na specifické podněty reaguje tělo specifickými adaptačními změnami. 

Hovoříme-li o adaptaci svalové, pak máme na mysli změny, které probíhají na buněčné 

úrovni svalové tkáně, a to jako odezva na zvyšující se zatížení. 

Obecně se svaly adaptují převážně dvěma způsoby. Prvním je rozvoj 

aerobního způsobu získávání energie, kdy se vlákna více prokrvují  a zvyšuje se v nich 

počet mitochondrií, jako odezva na vytrvalostní trénink. Druhým je svalová hypertrofie 

svalových vláken a s tím spojené zvyšování zásob energetických zdrojů ve svalu, jako 

odezva na rychlostně silový trénink. (Rokyta et al., 2016) 

Svalová hypertrofie má dvě podoby. Rozlišujeme hypertrofii 

sarkoplazmatickou a myofibrilární. Při sarkoplazmatické hypertrofii dochází k zvětšení 

objemu sarkoplazmy ve svalovém vláknu a tím zvětšení celkového objemu svalu. 

V druhém případě dochází ke zvětšení počtu myofibril ve svalovém vláknu a tím i 

zvětšení celkového objemu svalu. (Schoenfeld, 2010) 



2.2.3.6  Typy svalové kontrakce 

Svalovou kontrakci v základu dělíme na excentrickou, koncetrickou, 

izometrickou a izotonickou. 

Excentrická kontrakce neboli extenze svalu je typ kontrakce, kdy dochází 

k prodlužování svalové délky. Prodlužování není pasivní, nýbrž kontrolované, dochází 

k brždění pohybu a sval je po celou dobu pod napětím. Při tomto typu kontrakce je sval 

schopen vyvinout větší sílu, důvodem k tomu je zapojení vazivové složky svalu. 

Dochází tak k většímu zatížení svalu než při kontrakci koncetrické, vznikají 

mikroskopická svalová zranění, která se následující dny po tréninku projevují 

bolestivostí svalu. Uvádí se, že při tomto typu cvičení dochází k většímu nárůstu síly. 

(Kusyn, 2017) 

Koncentrická kontrakce (flexe) je ve své podstatě opakem kontrakce 

excentrické. Sval je při pohybu pod napětím a současně se zkracuje. Pro sval je tento 

typ kontrakce, z hlediska jeho funkčních možností, nejpřirozenější. Obecně se udává, že 

svaly jsou schopny se při flexi zkrátit až o 50-70% své délky v klidovém stavu. 

Izometrická i izotonická kontrakce jsou poněkud odlišné od předešlých 

dvou typů. Při přeložení názvů (vyházejících z řečtiny) IZO/ISO = stejný, neměnný; 

metra = měření; ten = napětí, pnutí; rozklíčujeme význam obou kontrakcí. První 

zmíněná znamená, že se ve svalu mění napětí, zatímco jeho délka zůstává stejná. 

Naopak izotonická kontrakce je typická změnou svalové délky při konstantním 

svalovém napětí. 

2.2.4  Optimální technika hlubokého dřepu 

Pro popis správného respektive optimálního provedení dřepu využijeme 

možnosti kinematiky. 

Jako základní podobu dřepu si uvedeme jeho nejběžnější variantu – hluboký 

dřep.  

Optimální technikou rozumíme provedení v plném rozsahu pohybu při 

současném dodržení anatomicky a biomechanicky výhodných poloh segmentů 

pohybového aparátu. 



Stackeová (2008) popisuje techniku dřepu následovně. Výchozí poloha je stoj 

rozkročný, kdy máme chodidla přibližně na šířku pánve mírně vytočena zevně. Krční 

páteř je v prodloužení trupu, čehož docílíme zatažením brady vzad. Během celého 

pohybu pohled směřuje vpřed. Nezkláníme ani nepředkláníme tedy hlavu. Z výchozí 

polohy provedeme dřep flexí v kolenním kloubu až do polohy kdy se zadní strana 

stehna dotkne lýtka. V průběhu pohybu udržujeme rovná záda, kolena se pohybují v ose 

dolních končetin. Z dolní polohy pokračujeme extenzí v kolenním kloubu zpět do 

výchozí polohy. Váha by měla být po celou dobu rozložena rovnoměrně na obou 

chodidlech na celé jejich ploše (nemělo by docházet k přílišnému tlaku na paty nebo na 

špičky). 

Důležité je při dřepu také dýchání pro zpěvnění oblasti trupu. Před zahájením 

pohybu a během pohybu směrem dolů se nadechujeme. V půběhu překonávání 

kritického bodu (těsně před zastavením pohybu směrem dolů) a během návratu do 

výchozí polohy dech zadržíme. Ve výchozí poloze vydechneme.  

Optimální techniku můžeme vidět na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 

2.2.5  Nejčastější chyby při dřepu 

Mezi nejčastější a základní chyby řadí Stackeová (2008) chybné dýchání, 

přílišné předklánění trupu se záklonem či předklonem hlavy. Nedostatečný rozsah 

pohybu. Moc rychlý pohyb během sestupné fáze. Dávání kolen k sobě, jejich hroucení 

vnitřně. Nerovnoměrné rozložení váhy na chodidlech. 



Jistě bychom mohli najít i další chyby a odchylky od optimální techniky. 

Vypsali jsme si tu úplně základní chyby, kterých by se měl vyvarovat každý začátečník 

i pokročilejší cvičenec. 

2.2.6  Kontraindikace při dřepu 

Kontraindikace chápeme jako stav, kdy je nutné omezit nebo úplně vyloučit 

určitou pohybovou aktivitu. Vzhledem ke komplexnosti dřepu může být takovýchto 

kontraindikací více. 

Dřep určitě nebudeme provádět, máme-li problémy s koleny nebo trpíme-li 

bolestí v oblasti bederní/hrudní části zad. Bolest při pohybu může být však na druhou 

stranu způsobena například nedostatečným pohybovým rozsahem či rozvinutou 

svalovou dysbalancí. Bolestivě se mohou projevovat také svalové skupiny, které jsou 

soustavně přetěžovány naším životním stylem, nebo jednostranným zatížením při 

mnoha sportech (např. tenis). V takovýchto případech by dřep mohl naopak sloužit jako 

efektivní kompenzační cvik, zejména jeho mnohé varianty. 

Díky množství variant dřepu může cvik provádět opravdu skoro každý. 

2.2.7  Variace dřepu 

2.2.7.1  Hluboký dřep 

Jedná se o úplně základní podobu dřepu. Jeho způsob provedení jsme si 

popsali v samostatné kapitole viz výše. (Stackeová, 2008) 

2.2.7.2  Dřep s velkou činkou 

Tento cvik je nejpoužívanějším a nejrozšířeněším mezi širokou veřejností. 

V podstatě se jedná o hluboký dřep, kdy na zádech máme umístěnou velkou osu – 

činku. Provedení je totožné, avšak hloubka dřepu je diskutabilní. Lze najít zastánce i 

odpůrce těžkých hlubokých dřepů. Někdo tvrdí, že pokud máme na čince velkou zátěž, 

dochází pak k nadměrnému zatížení kolenního kloubu v dolní poloze cviku.  

Já osobně se přikláním k názoru, že hluboký dřep, byť i s velkou zátěží, není 

závadným pro náš pohybový aparát. Za předpokladu dodržení optimální techniky, 

nevidím důvod proč nedřepovat v celém rozsahu pohybu i se zátěží. 



Bohužel se mi nepodařilo dohledat žádnou konkrétní studii, kterou bych mohl 

podložit tuto problematiku. Zůstává tedy na uvážení každého, zda bude se zátěží 

dřepovat až dolů, nebo se zastavovat v polovině pohybu (přibližně když se stehna 

dostanou do vodorovné polohy se zemí). (Liebman, 2015) 

Při tomto provedení cviku cílíme především na čtyřhlavý sval stehenní. 

2.2.7.3  Dřep s velkou činkou vpředu (čelní dřep, front squat) 

Činka je umístěna na horní části hrudníku a klíčních kostech. Držet ji 

můžeme budťo rukama zkřižmo, nebo klasicky. Tento způsob nám umožňuje posunout 

naše těžiště více dopředu, zmírnit tím předklon. To vede ke snižení zatížení bederní 

oblasti zad. Cvik je využíván z důvodu většího zapojení kvadricepsů a to zejména 

v oblasti kolene. (Caha, 2016) 

2.2.7.4  Dřep s jednoručními činkami (dumbbell squat) 

Tato variace dřepu se liší především umístěním závaží – činky držíme 

v rukou podél těla. Z tohoto důvodu  lze variaci označit jako za bezpečnější v porovnání 

s klasickým dřepem s velkou činkou. Za předpokladu že už nemůžeme vykonat další 

opakování, činky jednoduše pustíme na zem. Další výhodou je i menší náročnost na 

vybavení. Na druhou stranu právě vybavení může pokročilejší cvičence v tréninku 

limitovat, jednoručními činkami zkrátka velkou osu nenahradíme. 

Cvik je určitě zajímavou obdobou klasického dřepu a pro zpestření ho určitě 

lze zařazovat do tréninku. Pro začátečníky je rozhodně vhodnější, nejsou zde takové 

nároky na sílu a stabilitu v bederní oblasti zad. (Liebman, 2015) 

2.2.7.5  Sumo dřep 

Další variantou cviku je sumo dřep. Od klasického se liší šířkou výchozího 

postavení a větším vytočením špiček zevně. Při takovémto postavení dochází při dřepu 

k vyšší aktivaci hýžďových svalů. 

Jedná se o variantu při níž je hloubka a celková dráha pohybu podstatně 

menší, než u dřepu hlubokého. Proto může být využíván cvičenci s menším pohybovým 

rozsahem v kotnících, který je často limitující u hlubokého dřepu. (Contreras, 2014) 



2.2.7.6  Dřep ve vedení 

Dřep ve vedení, nebo jinak řečeno dřep na multipressu, je výbornou 

možností, při které je zatížení na páteř značně omezeno. Cvikem dochází k částečné 

izolaci procvičovaných svalů, respektive kvadricepsu. 

Výchozí postavení je jako u klasického hlubokého dřepu s tím rozdílem, že 

chodidla jsou mírně předsunuta před tělo. Ve výsledku se pak při provádění cviku více 

či méně opíráme o osu přístroje. (Stackeová, 2008) 

2.2.7.7  Leg press 

Pokud hovoříme o leg pressu, musíme si uvědomit, že se jedná především o 

název stroje, na kterém můžeme cvičit, mimo jiné, i dřep. 

Za hlavní výhody leg pressu považuji předevšim fixaci zad, omezení tlaku na 

páteř a celkově vedení pohybu po optimální dráze. 

Provedení dřepu na leg pressu je vcelku jednoduché, potřeba je dávat pozor 

pouze na udržení kontaktu celé plochy zad (včetně bederní oblasti) v celém rozsahu 

pohybu. Hloubka dřepu se tedy odvíjí od našich pohybových možností. 

Dřepování na leg pressu je vhodné zejména pro začátečníky, kteří nejsou 

schopni vykonávat dřepy se zatěží s volnou osou. Přesto bývá leg press využíván i 

pokročilými cvičenci z důvodu možnosti využití větší zátěže než při klasickém dřepu. 

(Stackeová, 2008) 

2.2.7.8  Výdrž ve dřepu s oporou o stěnu 

Pro tento typ dřepu je typická izometrická kontrakce. Jedná se o výdrž 

v poloze. Nedochází zde ke zkracování ani prodlužování svalu. „Výdrž ve dřepu 

s oporou o stěnu je základním cvikem na rozvoj vytrvalosti kvadricepsu“ (Contreras, 

2014, s. 123) 

Hlavní výhodou cviku (a izometrických cvičení obecně) je absence pohybu 

v kloubech. Vyhýbáme se tak zatěžování kloubního aparátu. Z tohoto důvodu bývají 

izometrická cvičení využívána často v rehabilitaci a při procesu rekonvalescence. Sval 

můžeme procvičit aniž bychom vykonávali pohyb v kloubu. 



2.2.7.9  Dosedy, dosedy jednonož 

Dosedy osobně považuji za velmi dobré průpravné cvičení pro hluboký dřep. 

V principu se jedná o přechod z úzkého stoje rozkročného do sedu a návrat do výchozí 

polohy. Výhodou při tomto cviku je možnost manipulace s výškou opory na kterou 

dosedáme. Můžeme začít dosedat s finální flexí v kolenním kloubu menší než 90° a 

rozsah pohybu postupně zvětšovat.  

V praxi nám cvik pomůže si uvědomit jednotlivé postavení segmentů těla a 

kloubů zapojených v lokomoci. Můžeme se lépe soustředit na optimální polohu dolních 

končetin. Z tohoto důvodu je dosed vhodný pro méně zkušené cvičence a zejména 

jedince snažící se o zlepšení technického provedení dřepu. 

Dosedy jednonož jsou variantou klasických dosedů. Cvik je výrazně těžší, 

protože je prováděn zepojením pouze jedné končetiny. Jsou zde kladeny vyšší nároky 

na rovnováhu. Jedná se o unilaterální cvik (cvik zapojující jen jeden z párových 

orgánů), který je vhodný při kompenzačních cvičeních, jako prostředek nápravy 

svalových dysbalancí. (Contreras, 2014) 

2.2.7.10  Sissy dřep 

Sissy dřep můžeme považovat za analogii k předkopávání. Primárním 

zapojeným svalem je čtyřhlavý sval stehenní (jmenovitě přímý sval stehenní, vnitřní, 

vnější a stední hlava) a to především v oblasti kolene. Cvik je výhodný pro zpevnění 

oblasti kolem kolenního kloubu. Jeho nevýhodou je značné zatížení právě kolenního 

kloubu. Proto je potřeba pohyb provádět obezřetně a pohybový rozsah zvětšovat 

postupně. 

Výchozí polohou pro cvik je úzký stoj rozkročný na přední části chodidel, 

kdy přes flexi v kolenních kloubech tlačíme kolena směrem vpřed před špičky na které 

se současně stavíme. Pro provedení je možné využít opory, která ovšem není nezbytně 

nutná. (Contreras, 2014) 

2.2.7.11  Bruslařský dřep 

Dalším unilaterálním cvikem je dřep bruslařský. Jedná se o dřep na jedné 

noze se současným zanožením druhé končetiny. Pohyb končí při doteku kolene 

zanožené končetiny podložky. Výhodami jsou rozvoj schopnosti rovnováhy a stability 

v kyčelním kloubu. Contreras (2014) zdůrazňuje vliv cviků prováděných jednonož na 



stabilitu kyčelního kloubu při pohybech do stran a do rotace. Tyto pohyby vyžadují 

kvalitní kooperaci adduktorů a abduktorů kyčelního kloubu, spolu s rotátory kyčelního 

kloubu, a čtyřharnným svalem bederním, který zamezuje v součinnosti s rozeklaným 

svalem (m. multifidus) pohybům pánve do stran a v její rotaci. (Contreras, 2014) 

2.2.7.12  Pistolnický dřep 

Pistolnický dřep je dalším z unilaterálních cviků. Výchozí poloha je stejná 

jako u hlubokého dřepu. Při lokomoci směrem dolů současně přednožujeme 

nezapojenou dolní končetinu. Dřep je velice náročnou variantou klasického hlubokého 

dřepu. Je zde dosahováno stejné hloubky s využitím pouze jedné dolní končetiny, což 

kladé vysoké nároky na silovou vybavenost a také na dobrou úroveň rovnovážné 

schopnosti. Je vhodnou alternativou především pro pokročilé cvičence. (Contreras, 

2014) 

2.2.7.13  Bulharský dřep 

Tento cvik bychom mohli označit za variantu bruslařského dřepu. Odlišnost 

nalézáme u zanožené končetiny, která spočívá na opoře. Výšku opory volíme tak, aby 

dráha pohybu směřovala kolmo dolů a nedocházelo k posunu těžiště těla v předozadní 

rovině během pohybu. 

Cvik je možné provádět i s přidanou zátěží v podobě jednoručních činek. 

Volit můžeme mezi činkami v obou rukách nebo pouze na jedné či druhé straně. Při 

využití držení činky na straně stojné nohy dochází k většímu zatížení zevní strany 

stehenních svalů, a naopak při držení činky na straně opěrné nohy zapojujeme více 

vnitřní stranu stehna. (Contreras, 2014) 

2.2.7.14  Dřep se švýcarským míčem 

Cvik můžeme přirovnat ke klasickému dřepu ve vedení. Rozdíl spočívá ve 

využití gymnastického míče k opoře zad místo osy multipressu. 

Postavíme se zády ke zdi, přičemž mezi zeď a záda umístíme míč. Stejně jako 

při dřepu ve vedení máme postoj přibližně na šířku ramen. Chodidla jsou mírně před 

tělem tak, aby při flexi v kolenním kloubu kolena nepřesahovala příliš před špičky 

chodidel. Při pohybu bychom měli mít pocit tlaku do míče, což si můžeme představit 



jako pohyb mírně šíkmo vzad a nahoru. Záda se během pohybu rolují po míči. 

(Liebman, 2015) 

2.2.7.15  Goblet dřep 

Goblet dřep můžeme považovat za cvik, který svou komplexností překonává i 

samotný klasický hluboký dřep. Při tomto dřepu totiž zapojujeme i naše paže. 

Provedení spočívá v klasickém hlubokém dřepu s tím rozdílem, že závaží 

(například kettlebell) držíme před tělem obouručně v pokrčení. Tímto způsobem při 

cvičení zapojíme nejen dolní polovinu těla a svalstvo trupu, ale také svaly pletence 

ramenního včetně dvojhlavého svalu pažního. 

Vzhledem k zapojení velkého množství svalových skupin se současným 

využitím poměrně nízkého zatížení, je tímto způsobem možno rozvíjet také 

kardiorespirační zdatnost. (Liebman, 2015) 

2.2.7.16  Dřep s výskokem 

Cvik vychází z klasického hlubokého dřepu. Ve výchozí poloze však pohyb 

nekončí, nýbrž pokračuje do výskoku. 

Při cvičení musíme dávat pozor na techniku doskoku, ten by měl být měkký, 

pružný. Vyhnout bychom se měli v každém případě dopadu na propnutá kolena. 

Dřep s výskokem je účinným v rozvoji fyzické zdatnosti respektive 

kardiorespiračních parametrů. 

Využíván bývá také v plyometrických trénincích, které spočívají například 

v opakovaných poskocích maximální možnou intenzitou. Jedná se o metodu rozvoje 

rychlosti a síly. (Contreras, 2014) 

2.2.7.17  Hacken-dřep  

Závěrečným cvikem našeho výčtu variací dřepu je hacken-dřep. Zde podobně 

jako u leg pressu se jedná spíše o stroj, který nám umožňuje dřep provádět. Provedení 

lze přirovnat ke dřepu ve vedení nebo dřepu na leg pressu. Výhodou cviku je poměrná 

izolace svalů přední strany stehna, nevýhodou velké zatížení kolenního kloubu. Z tohoto 

důvodu je nutné kvalitní rozcvičení před samotným provedením. (Stackeová, 2008) 



2.2.7.18  Shrnutí 

Jak můžeme vidět, variací dřepu je opravdu mnoho. V kapitole jsem uvedl 

provedení a modifikace cviku obecně známé, nejrozšířenější, a se kterými mám osobní 

zkušenost. Při průzkumu „fitness trhu“ bychom byli schopni najít ještě mnoho dalších 

variant dřepu. 

Můžeme usuzovat, že se jedná o cvik s největším množstvím variací vůbec. 

Proto jsem přesvědčen o jeho vhodnosti pro každého cvičence nehledě na věk, pohlaví, 

zdravotní stav (s výjimkou extrémních kondic) a jiné subjektivní odlišnosti. Vhodně 

zvolenou variantu cviku může provádět uplný začátečník stejně jako profesionální 

sportovec. 

  



3  Cíle, úkoly a metodika práce 

3.1  Cíle práce 

Cílem práce bylo uceleně popsat dřep jako cvičení s širokou škálou využití 

nejen v tréninku profesionálních sportovců, ale i rekreačních cvičenců, respektive široké 

veřejnosti. Práce měla shrnout množství možných přínosů dřepu a jeho variant 

v oblastech zlepšování fyzického výkonu a fyzického i psychického zdraví. 

3.2  Úkoly práce 

Pro dosažení cílů práce jsme stanovily následující úkoly: 

1. Prostudování teoretických informací ve vztahu k dřepu 

2. Sepsání základních teoretických informací vztahujících se 

k problematice práce 

3. Stanovení jednotlivých možných přínosů dřepu na základě teoretických 

informací, zkušeností, praxe 

4. Vyhledání a prostudování studií ve vztahu ke stanoveným přínosům 

5. Potvrzení/vyvrácení možných přínosů dřepu 

6. Stanovení a sepsání nově objevených přínosů 

7. Navržení tréninkového programu s ohledem na výsledky studií 

8. Shrnutí úspěšnosti práce a dosažených cílů 

3.3  Metodika práce 

Tato bakalářská práce byla zpracována jako práce teoretická s využitím 

metody rešerše, tedy shromážděním a prostudováním vybrané relevantní literatury, coby 

předpokladu k vytvoření přehledu o stavu poznání v oblasti tématu práce. 

Rešerše byla zpracována doporučeným způsobem v jednotlivých krocích: 

1. Výběr odborných termínů 

Vybraná klíčová slova: dřep, výkon, výkonnostní rozvoj, trénink, svalový 

objem, vliv dřepu, pohyblivost, protahování, flexibilita, fitness, přínosy dřepu, správné 



držení těla, redukce tukové tkáně, hustota kostí, prevence, zranění, kardiorespirační 

funkce, psychologie, psychické stavy 

A jejich anglické ekvivalenty: squat, performance, improvement, trainning, 

muscle volume, effects of squatting, mobility, stretching, range of motion, flexibility, 

fitness, benefits of squatting, posture, fat reduction, bone density, injury, prevention, 

cardiorespiracy, psychology, psychological conditions 

2. Výběr informačního zdroje 

Knihovna, internetové zdroje a internetové databáze (Web of Science a 

Scopus) 

3. Vyhledávání v katalozích a databázích 

Na základě zvoleného tématu a zaměření deskriptivně-analytické části jsme 

zadávali klíčová slova tak, aby odpovídala dané části práce, např. pro část výkonnostní 

rozvoj byla využita samostatně či v kombinaci s dalšími tato klíčová slova: dřep, výkon, 

výkonnostní rozvoj, trénink 

4. Posouzení získaných výsledků 

Výsledky hhledání na základě klíčových slov byly podrobeny analýze 

z pohledu aktuálnosti a vztahu k tématu. Ke každé oblasti byla vybrána jedna studie, 

která byla podrobně shrnuta a k ní 4 další (pokud možno) jejichž obsah byl stručně 

shrnut 

  



4  Deskriptivně-analytická část 

práce 
Oblasti využití dřepu (předpokládané) 

Již v úvodu práce jsme si zmínili, že dřep může mít mnoho využití a stejně 

tolik přínosů. Stanovili jsme tedy základní oblasti pro bližší rozbor. V následující části 

práce jsou shrnuty informace na základě rozboru studií, které byly uskutečněni. Dále 

jsou uvedeny nově objevené účinky dřepu za poslední tři roky. 

Předpokládané přínosy dřepu 

4.1  Výkonnostní rozvoj 

Oblast výkonnostního rozvoje je v souvislosti se dřepem vztažena zejména na 

rozvoj silových a rychlostních schopností. Jedná se o schopnosti mající vliv na celkovou 

výkonnost v dovednostech jako jsou sprint a skok. 

4.1.1  Kombinovaný trénink  

Studie Pareja-Blanco et al. (2021) se zabývá vlivem kombinovaného tréninku 

na celkové zlepšení atletického výkonu. Studie byla provedena španělskou univerzitou 

Pablo de Olavide University v Seville, respektive jejím Physical Performance & 

Athletic Research Center, kolektivem autorů pod vedením Pareja-Blanco. Studie byla 

zveřejněna v časopise Journal of Strength and Conditioning Research v roce 2021. 

Výchazí se z předpokladu, že schopnosti jako akcelerace, rychlost a síla, jsou 

v úzkém vztahu s podávaným výkonem v mnoha sportech. Proto je logicky žádoucí 

snaha o zlepšení těchto schopností.  

Ve studii je zkoumán vliv pěti různých tréninkových metod – klasický dřep 

v plném rozsahu pohybu, běh s mírným odporem, běh s vysokým odporem, dřep 

kombinovaný s během s nízkým odporem, dřep kombinovaný s během s vysokým 

odporem. 

Výzkumu se účastnilo 91 fyzicky aktivních mužů ve věku od 20 do 29 let. 

Přičemž všichni měli předchozí skušenosti se sportem a pravidelně vykonávali určitou 



formu fyzické aktivity průměrně 2x týdně. Nikdo z testovaných nebyl profesionálním 

atletem. 

Studie probíhala po dobu deseti týdnů. Každý byl testovaný na začátku studie 

a po osmi týdnech tréninkového procesu pro zjištění efektů pěti tréninkových metod. 

Pro testování bylo využito antopometrického měření, 30-m sprint, test náhlé 

změny směru, countermovement jump (test zaměřený na explosivní sílu), Abalakov 

jump (vertikální výskokový test), a progresivní test dřepem. 

Po vstupním testování byly testovaní náhodně rozdělení do šesti skupin. 

Každá skupina se věnovala tréninku s jinými metodami. Jednalo se o skupiny s 

tréninkem dřepu (SQ); běhu s výsokým odporem (HST); běhu s nízkým odporem 

(LST); dřepu kombinovaného s během s vysokým odporem (SQ + HST); dřepu 

kombinovaného s během s nízkým odporem (SQ + LST). Poslední skupina byla 

kontrolní. 

Běh s vysokým odporem (80% tělesné hmotnosti) 

Běh s nízkým odporem (12,5 % tělesné hmotnosti) 

Všechny tréninkové jednotky byly vedeny pod dohledem a to certifikovanými 

trenéry a specialisty v oboru posilování a kondice. 

Sprint 

Účastníci vykonali každý 2 opakování maximální intezitou na dráze o délce 

30 m v hale. Mezi opakováními byla doba odpočinku 3 minuty. Dosažené časy byly 

měřeny v úsecích 10, 20, a 30 m za použití fotobuněk (Polifemo Radio Light; 

Microgate, Bolzano, Italy). 

Test náhlé změny směru 

Testování probíhalo následovně: běh 10 m; obrat o 180°; běh 10 m. Subjekt 

měl pohybový úkol splnit co možná nejrychleji. Test byl proveden na dráze v hale. Pro 

zaznamenání dosaženého času bylo využito systému časových bran (Polifemo Radio 

Light; Microgate). Test byl opakován 2x s dobou odpočinku 2 minuty. 

Výskokové testy 



Oba testy byly provedeny za použití elektronických kontaktních platforem 

(Optojump; Microgate). Celkem byla provedena 3 opakování od obou testů s dobou 

odpočinku 15 s. 

Test výkonu v dřepu 

Pro test byl využit Smith machine (Adan Sport, Granada, Spain). Subjekty 

měly za úkol provést dřep v plném rozsahu pohybu z horní pozice 

sestupem  kontrolovanou rychlostí do pozice kdy se stehna dostala pod horizontální 

úroveň. Poté mělo dojít k okamžité změně směru pohybu a návrat do výchozí pozice 

nejvyšší možnou rychlostí. 

Výchozí zatížení bylo 27 kg a bylo progesivně zvyšováno po 10 kg do doby, 

než rychlost návratu do výchozí pozice klesla pod 1.00m*s-1. 

Provedena byla 3 opakování s každou zátěží. Interval odpočinku mezi sériemi 

byl 3 minuty. Důraz byl kladen mimo jiné i na verbální motivování subjektů pro 

vynaložení maximálního úsilí. 

Tréninkový plán 

Každá skupina trénovala jeden den v týdnu po dobu osmi týdnů. Každý 

trénink trval v rozmezí od 30-45 minut. Délka tréninkové jednotky se odvíjela od 

tréninkové skupiny a jejích metod. 

Tréninková jednotka se skládala z následujících částí: 

1) 10 minut rozehřátí (5 minut běh 9 km*h-1, 5 minut mobilizační cvičení) 

2) 20-30 minut hlavní část jednotky 

Tréninkové metody se odvíjeli od zaměření jednotlivých skupin. 

Hlavními cviky byly dřep v plném rozsahu pohybu a běh s odporem. 

 - zátěž pro dřep byla odvozena od vstupního testování 

 - zátěž pro běh s odporem se odvíjela od tělesné hmotnosti (vysoký 

odpor 80% tělesné hmotnosti, nízký odpor 12,5% tělesné hmotnosti) 

Počet opakování dřepu se pohybovala v rozmezí od 4 do 8 a interval 

odpočinku byl 3 minuty mezi sériemi. Zatížení bylo 40-55% maximálního opakování. 

Subjekty měly koncentrickou fázi dřepu vykonat nevyjšší možnou rychlostí – výbušně. 



Trénink běhu se skládal ze 4-7 opakování 20 m úseku maximální intenzitou. 

Interval odpočinku byl 3 minuty. 

Metody v kombinovaných trénincích (SQ + HST/LST) ve studii nejsou 

uvedeny. 

Progesivní tréninkový přístup je možné vidět na obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2 

 

Výsledky testů před a po tréninkovém programu na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 

Výsledky 

1) Test náhlé změny směru 

Nejleších výsledků bylo dosaženo při využití metody kombinující dřep a běh 

s vysokým odporem. Zlepšení bylo v průměru o 0,13s. 

2) Vertikální výskokové testy 



Skupiny HST, SQ + HST, SQ + LST vykazovali signifikantní zlepšení 

v CMJ, avšak pouze skupina SQ + LST vykazovala zlepšení v ABK.  

 

3) Sprint 

Žádná ze skupin nedosáhla celkového výrazného zlepšení.  

SQ skupina – zlepšení (T20-30) 

HST skupina – zlepšení (T10-30) 

LST skupina – zlepšení (T20) 

SQ + HST skupina – bez zlepšení 

SQ + LST skupina – zlepšení (T30), (T10-20), (T10-30) 

 

Závěr:  

Hlavním cílem studie bylo porovnání různých tréninkových přístupů a 

nalezení nejúčinnějšího z nich.  

Na základě výsledků můžeme usuzovat, že pro rozvoj dovednosti vertikálního 

výskoku je nejlepší využití kombinovaného tréninku dřepu s během s vysokým 

odporem. 

Pro rozvoj rychlosti nejlépe poslouží kombinovaný trénink dřepu s běhěm 

s lehkým odporem. 

4.1.2  Hráči amerického fotbalu 

Studie Bielitzkeho et al. (2021) byla zaměřena na účinky dřepu a jeho 

možnosti využití v tréninkových programech hráčů amerického fotbalu. Studii 

vypracoval Bielitzki spolu s kolektivem autorů. 

Na hráče amerického fotbalu jsou kladeny vysoké nároky na maximální 

svalovou sílu a výbušnou sílu. 

Cílem studie bylo charakterizovat efekt dřepu s vysokým zatížením na rozvoj 

silových schopností. 

Studie se účastnilo 18 profesionálních hráčů amerického fotbalu. 



Metodou testování bylo tlačení blokovacích saní o váze 150 kg a běh na 40 

yardů. Testování předcházely dvě různé rozcvičení. Jedno klasické fotbalové a druhé 

s využitím 3 explozivních opakování dřepu se zátěží 91% maximálního opakování. 

Výsledky 

- Pro tlačení saní nebyl zaznamenán žádný výrazný rozdíl mezi metodami 

rozcvičení 

- Při testu běhu na 40 yardů bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení při 

použití rozcvičení pomocí dřepu oproti klasickému rozcvičení 

Shrnutí 

Využití rozcvičení pomocí dřepu s vysokou zátěží zlepší maximální výkon 

v běhu na krátkou vzdálenost, ale nemá vliv na komplexní pohybové vzorce. 

Takovýmto komplexním pohybem byl ve studii pohyb hráče tlačícího saně. 

4.1.3  Fotbalisté 

Studie Williama Stylse, Matthewse a Comforta (2016) se zabývá vlivem 

silového tréninku na výkonnost ve sprintu fotbalistů. 

Cílem snažení autorů bylo popsat, zda jednoduchý silový trénink, 

implementovaný do herní sezóny, bude ovlivňovat výkonnost hráčů v maximální síle 

při dřepu a při krátkých sprintech. 

Studie se účastnilo 17 profesionálních fotbalistů okolo věku 18 let. 

Testování 

- Test byl proveden na začátku a na konci 6 týdenního tréninkového 

programu 

- Testovalo se pomocí 1 maximálního opakování dřepu a během na 20 m 

maximální intenzitou 

Tréninkový program 

- Doba trvání programu byla 6 týdnů, celkem 12 tréninkových jednotek 

- Zatížení bylo stanoveno procentuálně na základě vstupního testování 

- Tréninkový program byl upravován podle rozpisu soutěží a to pomocí 

snižování/zvyšování počtu opakování 



- Cviky byly těžký dřep, rumunský mtrvý tah a Nordic lowers (variace 

zakopávání) 

Výsledky 

Po 12 tréninkových jednotkách došlo k poměrně výraznému zlepšení při 

výkonu ve sprintu na 20 m. Respektive se jednalo průměrně o zlepšení 0,86 s na 5 m; 

0,89s na 10 m; 0,92 s na 20 m. Dále došlo ke zvýšení tělesné hmotnosti v průměru o 0,8 

kg, a ke zvýšení absolutní a relativní síly. 

Shrnutí 

Tréninkový program sestávající z komlexních cviků všetně dřepu pozitivně 

ovlivnil výkon ve sprintu na krátkou vzdálenost a rozvoj silových schopností. 

4.1.4  Výkon ve vertikálním skoku 1 

Japonská studie Hirayami Kuniakiho (2014) provedená na japonské 

univerzitě Waseda University v Saitamě, zkoumala vliv dřepu na výkon ve vertikálním 

skoku. 

Cílem studie bylo popsat okamžitý efekt postupně zvyšované zátěže při dřepu 

na výkon ve vertikálním skoku. 

Studie se zúčastnilo 14 vysokoškolských weightlifterů. 

Testování 

- Dohromady byla uskutečněna dvě testování 

- Testovalo se v podmínkách kontrolních (výchozí hodnoty) a po 

zátěžových (test po provedení dřepu) 

- Odstup mezi testy byl minimálně 48 hodin 

Metoda zvýšení výkonnosti 

- Uvažovanou metodou pro zvýšení výkonu ve vertikálním skoku bylo 

provedení 1 opakování dřepu s postupně narůstajícím zatížením 

- Postupně byla provedena opakování dřepu v plném rozsahu pohybu se 

zátěží 20, 40, 60 a 80% maximálního opakování a maximální zatížení isometrickou 

kontrakcí v polovičním dřepu 

- Interval odpočinku mezi jednotlivými opakováními byl 3 minuty 

- Po každém opakování dřepu byl proveden výskokový test 



 

Výsledky 

- Výkon se zvýšil u všech měřených pokusů s výjimkou opakování s 20% 

zatížením 

- Zatížení 40% - zlepšení průměrně přibližně 2% 

- Zatížení 60% - zlepšení průměrně přibližně 4% 

- Zatížení 80% - zlepšení průměrně přibližně 7% 

- Zatížení isometrickou kontrakcí - zlepšení kolem 10% 

Shrnutí 

Výsledky studie ukazují, že jako nejlepší varianta dřepu pro okamžité 

zlepšení výkonu ve vertikálním skoku se jeví zatížení maximální isometrickou 

kontrakcí v polovičním dřepu. 

Ze studie vyplývá, že obecné využití dřepu pro zvýšení výkonu ve 

vertikálním skoku je vhodné. 

Praktické využití zjištěných souvislostí dřepu a vertikálního skoku může být 

přínosným pro sportovce, kteří pro svůj výkon potřebují vysokou svalovou sílu. 

Zejména zařazení dřepu, podle metody použité ve studii, do rozehřátí před soutěží nebo 

tréninkem, může zvýšit celkový výkon sportovce. 

4.1.5 Výkon ve vertikálním skoku 2 

Další studií Mangus Brent (2006), zabývající se také souvisloustí výkonu ve 

vertikálním skoku ve spojitosti se dřepem. Studie byla provedena oddělením 

kinesiologie University of Nevada. 

Důvodem pro studii bylo popsání skutečnosti, zda výška dosažená ve 

vertikálním skoku byla ovlivněna provedením polovičního nebo čtvrtečního opakování 

dřepu těsně před provedením samotného výskoku. 

Studie se zúčastnilo celkem 10 mužských subjektů s předchozími 

zkušenostmi se dřepem. 

Studie porovnávala efekty dvou různých zahřívacích technik předcházejících 

měřený výkon výskoku. 

 



Testování 

- Celkem byla uskutečněna 3 testování 

- První testování mělo za úkol zjistit maximální výkon ve vertikálním 

skoku a stanovit maximální zatížení pro 1 maximální opakování dřepu, respektive půl 

dřepu a čtvrt dřepu 

- Druhé testování bylo uskutečněno 3-5 dní po prvním a třetí 3-5 dní po 

druhém 

- Důvodem pro druhé a třetí testování bylo zkoumání, zda provedení 

polovičního a čtvrtečního dřepu může  ovlivnit výkon ve vertikálním skoku 

Metoda zvyšování výkonnosti 

- Po rozehřátí byly provedeny 3 vertikální výskoky, po nichž následovalo 

opakování půl/čtvrt dřep 

- Následoval odpočinek 3 minuty v sedě v klidu 

- Poté bylo testování dokončeno dalšími 3 vertikálními výskoky 

 

Výsledky 

Zvolený přístup nepřinesl žádné rozdíly ve výšce výskoku před a po 

provedení dřepu. 

 

Shrnutí 

Studie neprokázala žádné zlepšení po provedení opakování dřepu. 

Uvažovanou metodou, stejně jako v předchozí studii, bylo využití tzv. 

posttetanické potenciace, která by měla krátkodobě zvyšit odezvu nervosvalových 

buněk (a tím okamžitě zvýšit výkon) po krátkodobém vysokofrekvenčním zatížení. 

4.1.6  Shrnutí: 

Dřep a jeho varianty prokazatelně mohou způsobit zlepšení při rozvoji 

rychlostních a silových schopností. Cvik je proto vhodné zařazovat do tréninkových 

plánů sportovců, jejichž výkon je více či méně determinovaný alespoň jednou 

z uvedených pohybových schopností.  



Praktické využití dřepu bude záviset na sledovaných cílech a metodách 

tréninkové jednotky. Od tohoto se budou případně odrážet jednotlivé variace cviku, 

které budou využity. 

Při sestavování tréninkového plánu s využitím dřepu je nutno rerspektovat  

také fyziologické charakteristiky organismu. Zejména vliv energetického systému na 

možnosti rozvíjení rychlostních a silových schopností. 

Na základě studií je vhodné využití dřepu zejména v dlouhodobější silové 

přípravě sportovců, kdy prokazatelně dochází k výraznému navýšení silových a 

rychlostních schopností. 

Využití dřepu pro krátkodobé navýšení okamžité výkonnosti je aktuálně často 

zkoumanou oblastí. Při prohledávání studií bylo nalezeno mnoho zabývajících se touto 

problematikou. Pro potřeby závěrečné práce byly shrnuty pouze informace ze dvou 

zmíněných studií. Na základě této práce proto nelze usuzovat, zda využití posttetanické 

potenciace je vhodné či nikoli. 

 

  



4.2  Objemový rozvoj 

Vliv dřepu v oblasti objemového rozvoje spočívá ve využití cviku a jeho 

vyriací pro dosažení efektu svalové hypertrofie a s ní souvicejícího celkového zvýšení 

objemu svalové tkáně. 

4.2.1  Různé hloubky dřepu a objemový rozvoj 

Studie Kubo et al. (2019) zabývající se hloubkou dřepu. 

Věděčtí pracovnící Kubo, Ikebukuro a Yata se zabývali otázkou, jaká hloubka 

dřepu je nejefektivnější ve smyslu maximalizace svalové hypertrofie a výsledné 

umocnění nárůstků svalové hmoty. 

Studie byla provedena na univerzitě The University of Tokyo. 

Studie byla publikována v roce 2019 v European Journal of Applied 

Physiology. 

Cílem studie bylo porovnání efektů tréninku dřepu, při využití různých 

hloubek, na objem hmoty dolních končetin. 

Celkem se studie zúčastnilo 17 mužů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou 

tréninkových skupin.  

o Skupina full squat training group (FST) 

• Prováděn byl dřep v plném rozsahu pohybu 

o Skupina half squat training group (HST) 

• Prováděn byl dřep pouze v polovičním rozsahu pohybu 

Tréninkový program trval 10 týdnů s frekvencí 2 tréninků za týden. 

Svalový objem byl měřen pomocí robrazování magnetickou rezonancí. Byly 

měřeny objemy svalové tkáně extenzorů kolene, zadní strany stehna, adductorů stehna a 

svalů hýžďových. 

Dále bylo meřeno maximální možné zatížení pro 1 maximální opakování 

dřepou. 

Subjekty byly instruovány tak, aby ponechaly svoje obvyklé stravovací 

návyky a vyhnuly se jakémukoli užívání suplementů během trvání tréninkového 

programu.  



Pro studii bylo využito záměrně netrénovaných jedinců, z důvodu možného 

ovlivnění výsledků studie tréninkovými efekty dosaženými subjekty na individuální 

úrovni. 

Žádný z účastníků se neúčastnil jakékoli organizované formy pohybového 

programu (soutěž) minimálně rok před testováním. 

Tréninkový program 

- Programu v délce 10 týdnů se účastnilo v plné délce celkem 17 mužů 

- Subjekty byly rozděleny do dvou skupin na základě průměrných 

fyzických charakteristik a velikosti maximálního opakování 

 FST (rozsah pohybu z kolenní extenze do kolenní flexe přibližně 140°) 

 HST (rozsah pohybu z kolenní extenze do kolenní flexe přibližně 90°) 

- Všichni účastníci byli fyzicky aktivní 

- Velikost zatížení pro 1 maximální opakování (MO) byla určena při 

vstupním testování, kdy zatížení bylo zvyšováno do té doby, dokud byl subjekt schopen 

provedení požadovaného cviku se současným zachováním optimální techniky cviku 

o Seznámení s optimální technikou probíhalo při dvou samostatných 

trénincích předcházejích vstupní testování 

 Stoj přibližně na šířku ramen, činka položena přes ramena na trapézový 

sval 

 Subjekty mohly používat lifterský opasek 

- Všechny tréninkové jednotky byly monitorovány, bylo dohlíženo na 

zachování optimální techniky dřepu 

Podrobný popis tréninkového programu (2x týdně) 

1. Týden – 3 x 60% 1MO x 10 (série, zatížení, opakování) 

2. Týden – 3 x 70% 1MO x 8 

3. Týden – 3 x 80% 1MO x 8 

4. Týden – 3 x 90% 1MO x 8 

Další týdny bylo zatížení zvyšováno po 5 kg za předpokladu, že subjekt byl 

schopný vykonat 8 opakování v sérii. 

 

Výsledky 

- Tréninkový program byl ukončen po 8 týdnech, po celkovém provedení 

16 tréninkových jednotek 



- Při testování před zahájením 8 týdenního tréninkového cyklu subjekty 

nevykazovaly signifikatní rozdíl 1MO mezi FST a HST 

- Celkový objem tréninků byl počítán součinem zatížení*počet 

opakování*rozsah pohybu činky (rozsah byl sledován video kamerou MV-GS250, 

Panasonic, Tokyo, Japan) 

- V celkovém objemu tréninku FTS a HST nebyl signifikantní rozdíl 

- V obou skupinách došlo k výraznému zvýšení 1MO na konci 

tréninkového programu 

o Skupina FTS dosáhla lepších výsledků – průměrně 31,8%, oproti skupině 

HTS, kde byl výsledek průměrně kolem 11% 

Svalový objem 

1) Extenzory kolene – zvýšení objemu v průměru 4,9% u FST a 4,6% u 

HST skupiny 

2) Zadní strana stehna – téměř beze změny 

3) Adductory stehna – zvýšení objemu v průměru 6,2% u FST a 2,7% u 

HST skupiny 

4) Hýžďové svaly – zvýšení objemu v průměru 6,7% u FST a 2,2% u HST 

skupiny 

 Svalové přírůstky adductorů a hýžďových svalů byly výrazně vyšší u 

subjektů provádějících dřep v plném rozsahu pohybu 

Závěr 

Hlavním cílem studie bylo porovnání dvou odlišných provedení dřepu, 

respektive využití různé hloubky cviku, a jejich efektů na svalovou hypertrofii. 

Ve studii bylo dokázáno, že cvičení dřepu v plném pohybovém rozsahu je 

obecně výhodnější. Takovéto provedení zaručí větší zlepšení v oblasti relativního 

maximálního možného zatížení a to až o 20%.  

Co se rozvoje svalové hypertrofie týče, provedení cviku v plném rozsahu 

pohybu jednoznačně svými přírůstky převyšuje přírustky polovičního dřepu viz obrázek 

4. 

Provádění dřepu v plném rozsahu pohybu je výhodnější, lepší.  

Studie mimo jiné potvrdila také fakt, že dřep je vhodným cvikem pro rozvoj 

svalového objemu. 



 

Obrázek 4 

 

4.2.2  Progesivní odporový trénink 

Daniel Aube et al. (2022) se spolu s kolektivem autorů ve své studii zabývali 

problematikou objemu progresivního odporového tréninku, respektive jeho vlivy na 

velikost a objem svalové tkáně, a na silové adaptace u jedinců takto trénovaných. 

Studie zkoumala vliv 12, 18 a 24 sérií cviků na dolní končetiny ve vztahu ke 

svalové síle a přírůstkům svalové hmoty. 

Studie se zúčastnilo celkem 35 trénovaných jedinců, kteří byli náhodně 

rozděleni do 3 skupin – 12-SET, 18-SET, 24-SET. 

Následně subjekty podstoupily 8 týdnů dlouhý tréninkový program sestávající 

z 2 tréninkových jednotek týdně. 

Testování 



- Subjekty byly testovány před započetím tréninkového cyklu a po jeho 

ukončení 

- Měřena byla svalová síla (1 maximální opakování – MO), počet 

opakování do selhání s 70% 1MO, objem svalové tkáně stehna 

Tréninkový program 

- Doba trvání tréninkového programu byla 8 týdnů, celkem bylo 

provedeno 16 tréninkových jednotek 

- Program byl orientovaný na maximální svalovou hypertrofii v oblasti 

dolních končetin 

- Všechny skupiny se řídily stejným tréninkovým plánem viz obrázek 5 

- Jediný rozdíl mezi skupinami byl v celkovém počtu sérií za týden 

- Intenzita cvičení byla stanovena na 2 rezervní opakování 

- Poslední série každého cviku byla vykonávána do momentu 

koncentrického selhání 

- Pokud byla série příliš těžká/lehká došlo ke snížení/zvýšení zátěže pro 

další sérii 

- Mezi sériemi byl interval odpočinku 2 minuty a mezi cviky 3 minuty 

 

Obrázek 5 

Výsledky 

1) Silový rozvoj 



- Skupiny 12-SET a 18-SET vykazovaly větší zlepšení v 1MO dřepu, 

repektive skupina 12-SET se zlepšila v průměru skoro o 20 kg, skupina 18-SET se 

zlepšila v průměru o 25 kg, kdežto skupina 24-SET se zlepšila pouze o přiblizně 10 kg 

- Jednoznačně největší silový nárůst zaznamenala skupina 18-SET 

2) Objemový rozvoj 

- Nejlepšího výsledku v nárůstu svalové hmoty dosáhla skupina 12-SET 

s celkovým rozvojem 7,7%. Skupiny 18-SET a 24-SET dosáhli zlepšení 6,7% a 6,1% 

Shrnutí 

Na základě výsledků studie se zdá být nejlepší variantou pro silový rozvoj 

pomocí dřepu trénování 2x týdně s objemem 9 pracovních sérií v tréninkové jednotce. 

Pro maximalizaci svalové hypetrofie je naopak výhodnější trénování 

s celkově nižším objemem do 6 pracovních sérií v tréninkové jednotce 2x týdně. 

 

4.2.3 Tréninkový objem a frekvence 

Studie Havarda Hamarslanda et al. (2020) se zabývá frekvencí a objemem 

tréninku. 

Havard Hamarsland z norské univerzity Inland Norway University of Applied 

Sciences se spolu se svými kolegy v roce 2022 zabývali otázkou, zda různá tréninková 

frekvence ovlivní přírůstky svalové hmoty a síly, za předpokladu dodržení stejného 

tréninkového objemu. 

Výzkumu se účastnilo celkem 21 dobrovolníků, z toho bylo 11 mužů a 10 

žen. 

Subjekty byly rozděleny do dvou skupin podle frekvence tréninků (2x a 4x 

týdně) – high-frequency group (HF); low-frequency group (LF) 

Podmínkou pro účast ve výzkumu byl věk mezi 18-35 let, bez zranění, 

provádění průměrně 1 odporového tréninku týdně v posledních 6 měsících, zkušenosti 

s užitými cviky 

 

Tréninkový plán 

- Pro podrobný popis viz obrázek 6 



- Celková délka programu byla 9 týdnů, přičemž bylo celkem odcvičeno 

18 a 36 tréninkových jednotek 

- Tréninkový objem byl pro obě skupiny shodný 

- Rozdíl mezi skupinami byl ve frekvenci jednotlivých tréninků 

- Skupina s vysokou frekvencí podstoupila za týden 2x tolik tréninků, 

avšak v každé tréninkové jednotce vykonala pouze polovinu objemu tréninku skupiny 

s nízkou frekvencí 

- Před a po tréninkovém programu subjekty podstoupily série 1MO dřepu, 

hack squat, bench pressu a tlaků na prsa 

- Dále byly subjekty před a po tréninkovém programu podrobeny 

rentgenovému a ultrazvukovému vyšetření svalstva obou dolních končetin 

 

Obrázek 6 

 

Výsledky 

- Obě skupiny zlepšily svoje maximální opakování průměrně přibližně o: 

o HF/LF skupina 

 Dřep – 16,3/14,8 kg 

 Hack squat – 33,4/34,4 kg 

 Bench press – 7,5/7,7 kg 

 Chest press – 15,9/15,0 kg  

o Zlepšení v 1MO se mezi skupinami neliší, obě skupiny vykazovaly 

obdobné zlepšení 

- Přírůstky svalové hmoty průměrně přibližně (lean mass) 

o HF/LF skupina 



 Celkem – 1,14/1,46 kg z toho: 

• Dolní končetiny – 0,35/0,64 kg 

• Trup – 0,41/0,66 kg 

• Horní končetiny – 0,38/0,18 kg 

• Hlava kvadricepsu (vastus lateralis) – 0,51/0,48 kg  

o Výrazných rozdílů nebylo dosaženo ani v přírůstcích svalové hmoty 

Shrnutí 

Na základě studie je zřejmé, že při rozvoji silových schopností a svalové 

hypertrofie záleží především na celkovém tréninkovém objemu v týdnu, než na samotné 

frekvenci jednotlivých tréninků. 

Otázkou je, do jaké míry se dá toto zjištění uplatnit v praxi. Myšlenka 

jednoho vysokoobjemového tréninku týdně s vidinou stejných výsledků je na první 

pohled absurdní. 

 

4.2.4 Běžci na lyžích 

Losnegardova et al. studie (2011) se zabývá tréninkem běžců na lyžích. 

Losnegard spolu se svými kolegy zkoumali vliv doplňování vysoko-

objemového vytrvalostního tréninku těžkým silovým tréninkem.  

Studie byla zaměřena na efekty svalové adaptace a fyzického výkonu u 

elitních běžkařů. 

Celkem 19 (11 mužů, 8 žen) dobrovolníků se účastnilo studie. 

Subjekty byly náhodně rozděleny do dvou skupin, jedné kontrolní (CON) 

skupiny a druhé skupiny podstupující silový trénink (STR). 

Tréninkový program 

- Celková doba trvání byla 12 týdnů 

- Frekvence tréninků byla 2x týdně 

- STR skupina měla tréninky zařazeny do svého běžného tréninkového 

cyklu 

Výsledky 



Skupina využívající možnosti silového tréninku vykazovala zlepšení v oblasti 

silové výkonnosti. 

4.2.5 Shrnutí 

Studie provedené v nedávné době potvrzují, že dřep je cvik působící 

hypetroficky. 

Praktické využití cviku pro možnosti hypertrofie, potažmo její maximalizaci, 

se odvíjí od obecně platných tréninových principů (počet opakování, intenzita, interval 

odpočinku, forma, tréninkový objem a další).  

S ohledem na fyziologické, biomechanické a anatomické charakteristiky 

cviku je patrné, že celková intenzita stresového podnětu, jako nutnosti aktivace svalové 

hypertrofie, je vyšší než u cviků méně komplexních respektive izolovaných.  

Zařazení cviku do tréninkového plánu zaměřeného na rozvoj svalového 

objemu je žádoucí.  

 

  



4.3  Rozvoj pohybového rozsahu 

Rozvojem pohybového rozsahu je myšleno cílené zvyšování rozsahu pohybu 

kloubu. Metody rozvoje pohybového rozsahu umožňují jeho krátkodobé i dlouhodobé 

zvýšení za účelem maximalizace pohybového výkonu a prevence před zraněním. 

4.3.1 Svaly zadní strany stehna 

Studie Ardalana Shariata et al. (2017) zkoumala vliv zadního dřepu na 

pohyblivost svalů zadní strany stehna. 

Studie byla provedena experimentálně. 

Důvodem studie bylo zjištění a popsání efektů dřepu v různých intenzitách na 

silový rozvoj a rozvoj pohyblivosti svalů zadní strany stehna. 

Studie se účastnilo 22 mužský rekreačních bodybuilderů s minimálně dvěma 

roky zkušeností a praxe v oblasti odporového tréninku. 

Tréninkový program využitý pro účely studie trval 9 týdnů. 

Subjekty byly náhodně rozděleny do skupin těžkých dřepů a středně těžkých 

dřepů. 

Těžké dřepy – 90-95% 1 maximálního opakování 

Středně těžké dřepy – 60-60% 1 maximálního opakování 

Výsledky 

Skupina provádějící těžké dřepy vykazovala větší zlepšení v oblasti 

maximální síly, avšak došlo u ní k výraznému zhoršení pohyblivosti svalů zadní strany 

stehna. 

4.3.2 Shrnutí  

Provádění těžkých dřepů je na základě uvedené studie vhodné pro rozvoj 

silových schopností, avšak na druhou stranu jako vedlejší efekt takovéhoto cvičení 

dochází ke zkracování svalů zadní strany stehna a tím snižování celkové pohyblivosti 

pohybového aparátu. 

Vzhledem ke komplexnosti cviku a jeho relativní náročnosti po anatomické, 

biomechanické a fyziologické stránce, cvik není vhodný pro rozvoj kloubní 



pohyblivosti. Přestože studie nedokazují efektivní/negativní efekt provádění dřepu na 

kloubní pohyblivost. 

V této oblasti je nutný další výzkum zaměřený specificky na možnosti 

rozvoje kloubní pohyblivosti s využitím dřepu. 

  



4.4  Redukce tukové tkáně 

Redukcí tukové tkáně rozumíme snížení procentuálního zastoupení tuku na 

celkovém tělesném složení. Jedná se o výsledek stavu, kdy je organismus po určitou 

dobu v kalorickém deficitu, a je tak nucen čerpat energii z energetických zásob – tukové 

tkáně, čímž redukuce celkové množství tuku v těle. 

4.4.1 Tělesné složení 

Studie Cholewa at al. (2018) zkoumala efekty středního a těžkého 

odporového tréninku na svalový růst, tělesné složení, a celkovou výkonnost u žen. 

Celkem 20 mladých žen ve věku kolem 20 let bez předchozích zkušeností 

s odporovým tréninkem se účastnilo výzkumu. Subjekty byly rozděleny náhodně do 

skupin s těžkým a středně těžkým tréninkem. 

Tělesné složení bylo měřeno před a po 8 týdnů dlouhém tréninkovém 

programu. 

Tréninkový program byl rozdělen na 3 tréninkové jednotky týdně, přičemž 

dvě jednotky byly zaměřeny na svaly dolních končetin a 1 na svaly horní poloviny těla. 

Výsledky 

Po absolvování celého tréninku nebyly žádné větší rozdíly ve výsledcích 

obou skupin. 

Obě skupiny dosáhly stejného signifikantního zlepšení celkového tělesného 

složení. U obou skupin došlo takřka ke stejnému rozvoji svalové hmoty a redukci 

tukové tkáně. 

4.4.2  Shrnutí 

Ze studie vyplývá, že pro redukci tukové tkáně je vhodné dřep zařazovat do 

tréninků. Není rozhodující zda bude trénink zaměřen více silově, nebo bude prováděn 

s vyšším počtem opakování za použití menšího zatížení. 

Jak už bylo několikrát zmíněno, jedná se o komplexní a poměrně náročný 

cvik, který logicky bude způsobovat značné odezvy organismu na tréninkové podněty. 



Zařazení dřepu, nebo některé z jeho variant, do tréninkového plánu 

zaměřeného na redukci množství tělesného tuku je tedy žádoucí. 

  



4.5  Správné držení těla 

Správným držením těla je rozumněno optimální postavení jednotlivých 

tělních segmentů vůči sobě. Neoptimálí postavení segmentů může způsobovat zdravotní 

komplikace. Z tohoto důvodu je vhodné pohybové stereotypy optimalizovat. 

4.5.1 Vliv dřepu na držení těla 

Studie Molina-Garcia et al. (2020) zkoumala efekty cvičení na držení těla, 

funkčnost pohybu a fyzické zdraví u dětí s nadváhou nebo obezitou. 

Cílem studie bylo zjistit, zda 13 týdnů dlouhý cvičební program založený na 

kvalitě pohybu může vést k dosažení benefitů v oblasti držení těla, pohybových 

schopností a fyzického zdraví dětí s nadváhou nebo obezitou. 

Celkem se výzkumu účastnilo 64 dětí s nadváhou nebo obezitou. 

Výsledky 

Bylo dosaženo zlepšení v celkovém držení těla. Zlepšila se celková 

pohyblivost. 

4.5.2  Shrnutí 

Studie dokazuje výhodnost cvičení v rozvoji správného držení těla. Využití 

dřepu v tréninkových jednotkách je důležité z hlediska komplexnosti cviku, která 

zaručuje procvičení většiny svalových partií účastnících se držení těla. 

V problematice dřepu a jeho vlivu na držení těla předpoklad vycházel 

z anatomických a biomechanických charakteristik cviku. Dřep nepůsobí přímo na 

posturu těla. Při jeho provedení však dochází k signifikantnímu zapojení svalových 

skupin podílejících se na optimálním držení těla. Z tohoto důvodu výchází jeho 

vhodnost při zařazení do tréninkového plánu orientovaného na posturální změny. 

Předpokladem, pro praktické využití cviku v tréninkové jednotce, 

při dosahování stanovených cílů, je respektování obecně platných tréninkových metod a 

principů. Je tedy nutné vytvoření takového plánu, který bude vhodnou kombinací 

vícekloubových cviků (například dřepu) a dalších zejména kompenzačních cviků. Tímto 

postupem bude dosaženo výrazného zapojení posturálního svalstva výsledkem čehož 

bude celkové zlepšení držení těla. 



4.6  Pozitivní vliv dřepu na hustotu kostí 

Vlivem dřepu na kostní tkáň je myšleno využití dřepu pro jeho účinky 

v oblasti rozvoje hustoty kostí a jejich celkového zpevnění a zvětšení. 

4.6.1  Konkrétní studie 

Jednou ze studií, podporujících předpoklad využití dřepu pro získání 

pevnějších kostí, je studie americké univerzity Lyola Marymount University v Los 

Angeles z roku 2011. Studie se zabývala vlivem odporového tréninku jakožto možné 

prevence proti osteoropóze. 

Osteoporóza je kostní onemocnění, kdy dochází ke snižování množství kostní 

hmoty (řídnutí kostí), a tím ke zvyšování rizika fraktury. Jenom v USA osteoporóza 

postihuje kolem 44 milionů lidí, z čehož 80% představují ženy. Každoročně 

onemocnění zapříčiní 1,5 milionu zlomenin, přičemž 700 000 se týká páteře. Více jak 

50% žen, zatímco jen 20% můžů, ve věkové hranici nad 50 let, alespoň jednou zaživot 

prodělají frakturu zapříčiněnou osteoporózou. Jednou z prevenčních metod, objevenou 

v posledních letech, je vybudování „high peak bone mass“ (maximálního mnoštví 

kostní hmoty) během růstu a v mládí. High peak bone mass je nejvyšší minerální 

hustota kostí dosažená během života a je důležitým faktorem ovlivňujícím riziko 

zlomení kosti. Ten, kdo v mládí nerozvíjel maximální množství kostní hmoty, je 

náchylnější k projevům osteoporózy, a to i bez zrychleného řídnutí kostí. 

Výzkumu se účastnilo 12 mužů a žen (rekreačně aktivních) ve věku od 18 do 

23 let. Účastníci souhlasili s podstoupením 24 týdenního odporového tréninkového 

programu. Podmínkou pro účast byly předchozí zkušenosti s odporovým tréninkem, 

žádná aktuální muskuloskeletální zranění limitující v tréninku, a BMI v rozmezí od 18 

do 30. Celý tréninkový program dokončilo 10 můžů a 10 žen. (Někteří nemohli 

pokračovat z osobních důvodů, například studijní povinnosti) 

Tréninkový program byl navržen tak, aby ho zvládali mladí lidé (neatleti), 

kterí chtějí zlepšit svoje zdraví, především pak zdraví kostí, a snížit rizika osteoporózy 

do budoucna. Program trval 24 týdnů s frekvencí 3 po sobě nejdoucích tréninků pod 

dohledem profesionálních trenérů, kteří zajišťovali udržení optimální technické úrovně 

prováděných cviků. Tréninkový program obsahoval cviky na svaly horní a dolní  

poloviny těla, a také na střed těla. První tréninkový den byl zaměřen na dolní polovinu 



těla, druhý na horní, třetí den byl kombinovaný. Využíváno bylo vícekloubových cviků 

(bench press, dřep, mrtvý tah, veslování, zdvihání činky nad hlavu ve stoje). Zatížení se 

pohybovalo od 67% do 95% jednoho maximálního opakování. Každá tréninková 

jednotka trvala okolo 75 minut, začínala 10 minut trvajícím rozcvičením, navazovala 

minimálně jedna zahřívací série se zatížením pod 50% jednoho maximálního opakování 

pro každý vícekloubový cvik. Poté 30 minut odporového tréninku (kombinace 

vícekloubových cviků). Každá lekce obsahovala také cviky na břišní svalstvo a trénink 

flexibility (protahování). 

Výzkum byl zaměřen především na změny v kostní tkáni páteře a pánve. 

Změny byly monitorovány pomocí rentgenu. 

Po 24 týdnech programu vykazovali muži výraznější zlepšení v hustotě kostní 

tkáně. U mužů došlo k navýšení kostní hustoty v průměru o 5%, zatímco u žen pouze o 

1%. Možnými příčinami výrazně menšího zlepšení u žen, mohly být hormonální rozdíly 

(oproti mužům, kteří obecně lépe reagují na tréninkové podněty), menší vstupní silové 

dispozice, nebo jiné stravovací návyky. 

4.6.2  Shrnutí 

Odporový trénink složený z vícekloubových cviků, respektive mrtvého tahu a 

dřepu, efektivně ovlivňuje zvyšování kostní hustoty u mladých zdravých mužů. Ženy, 

které podstoupily stejný tréninkový program, takovéto zlepšení nevykazovaly. 

Dřep implementovaný do odporového tréninku je prokazatelně přínosným 

v oblasti udržení a rozvoje kostní hmoty. 

Na základě studií je doporučeno dřep zařazovat do tréninkových jednotek. 

Každopádně můžeme říct, že dřep může skutečně ovlivnit kvalitu a pevnost 

kostí a příspět tak k celkovému zlepšení zdraví. 

  



4.7  Dřep jako prevenční cvik 

Prevencí rozumíme soubor opatření, která pomáhají předejít zranění. Může se 

jednat jednak o bezpečnostní zásady, ale především o tzv. prevenční cvičení, která 

pomáhají při např. zpevnění určitých oblastí pohybového aparátu. 

4.7.1 Příčiny zranění v aerobiku 

Studie Yuansong Jiang (2022) se zabývala možnostmi prevence před 

zraněním v oblasti aerobiku. 

Cílem studie bylo zjistit příčiny nejčastěších zranění a jejich možnou 

prevenci. 

Výsledky 

Studie shrnula nejčastější oblasti zranění. K těm dochází především 

v oblastech kyčlí a kotníků. Dále jsou častými zranění ve formě natažení případně 

natržení/přetržení svalu. Obvyklá jsou také zranění bederního svalstva a kolenních vazů. 

Příčinami zjištěných zranění jsou nedostatečné rozehřátí před zatížením, 

přetížení pohybového aparátu, chyby v technickém provedení a únava. 

Využití dřepu může posílit výše zmíněné oblasti a tím předcházet zranění. 

4.7.2 Shrnutí 

Studie objasnila důvody, proč dochází ke zraněním. Nejčastěji za zraněním 

stojí přetížení organismu, nedostatečné rozehřátí organismu před zatážením, nebo 

únava. 

Na základě této studie lze dřep označit jako prevenční, z důvodu možnosti 

posílení a procvičení nejčastěji postihovaných oblastí pohybového aparátu. 

  



4.8  Psychologický vliv dřepu 

Je obecně známo, že cvičení pomáhá v rozvoji nejen fyzické, ale i psychické 

odolnosti. Vliv dřepu na psychiku může být chápán jako prostředek pro zlepšení 

psychiky člověka. 

Fyzické aktivity zlepšují úroveň psychiky na základě vyplavování hormonů 

ovlivńujících naši náladu. 

4.8.1 Vliv lehké pohybové aktivity 

Studie Ji Liu a Faying Quiang (2022) se zabývala vlivem fyzické aktivity na 

psychiku člověka ve věku 60 a více let. 

Cílem studie bylo popsání benefitů pohybové aktivity různé intezity v oblasti 

psychického zdraví starších lidí. 

Studie vycházela z dotazníkového šetření, kterého se zůčastnilo přes 4000 

respondentů. 

Výsledky 

Bylo zjištěno, že senioři provozující lehkou pohybovou aktivitu na pravidelné 

bázi jsou obecně více spokojeni se svým životem. Jsou sebevědomější a jejich 

kognitivní funkce jsou na vyšší úrovni ve srovnání se seniory bez pravidelné pohybové 

aktivity. 

 

4.8.2 Substance use disorder 

Studie Runara Unhjema (2016) se zabývala využitím fyzické aktivity pro 

léčbu psychické poruchy. 

Pacienti trpící substance use disorder (SUD) mají často mnoho zdravotních a 

psychických problémů. Jedná se o psychické onemocnění, které se projevuje 

zneužíváním drog, což ve výsledku vede k možnému zkrácení délky života o 20-30 let 

v porovnání s běžnou populací. 



Předpokladem využití pro dřep v léčbě onemocnění bylo implementování 

dřepu do silového tréninku. Silový trénink měl ovlivnit pacienty pozitivně po jejich 

fyzické stránce a tím pomoci k překonání onemocnění nebo alespoň zmírnění příznaků. 

Studie se účastnilo celkem 24 subjektů rozdělených do tréninkové a kontrolní 

skupiny. 

Po dobu 8 týdnů tréninková skupina podstupovala silový trénink se zatížením 

85-90% 1 maximálního opakování ve frekvenci 3x týdně. 

Výsledky 

Tréniková skupina vykazovala na konci tréninkového programu zlepšení 

neurálních funkcí. U této skupiny došlo ke snížení projevů úzkosti a nespavosti. 

 

4.8.3  Shrnutí 

Na základě uvedených studií lze jednoznačně označit dřep za přínosný 

v oblasti psychického zdraví. 

Senioři i drogově závislí vykazují lepší úroveň psychického zdraví při 

pravidelném vykonávání pohybové aktivity. 

Využití dřepu v silovém tréninku je jednou z možností boje proti úzkosti a 

nespavosti. Dochází totiž k rozvoji fyzického zdraví, jež podporuje zdraví psychické. 

4.9  Rozvoj kardiorespiračních funkcí 

4.9.1  Snížení práceschopnosti krevního oběhu 

Studie Tomohiro Yasudy (2016) se zabývala efektem tréninku s elastickou 

gumou na míru prokrvení svalů stehna u starších žen. 

Cílem studie bylo zjistit, jestli pravidelné cvičení snižuje míru prokrvení 

svalů. 

Ženy byly rozděleny do třech skupin podle intenzity cvičení (malá; střední-

střední intenzita; skupina bez tréninku). 

Tréninkové skupiny prováděly dřep a extenze v kolenním kloubu v sedě. 



Tréninkový program byl charakteristický intenzitou 2 tréninků týdně a 

celkovou dobou trvání 12 týdnů. 

Při cvičení bylo využíváno elastické gumy, která byla napnuta mezi dolními 

končetinami v oblasti stehen. 

Výsledky 

Obě tréninkové skupiny na konci programu vykazovaly zvýšení síly 

stehenních svalů a celkového objemu stehna. 

Nedošlo ke snižení práceschopnosti krevního oběhu ani u jedné z žen. 

4.9.2  Odezvy kardiorespiračního a metabolického systému 

Studie Haramury (2017) hodnotila odezvy metabolického a 

kardiorespiračního systému při cvičení dřepu. 

Cílem studie bylo zanalyzovat k jakým odezvám dochází během cvičení 

dřepu s vlastní vahou. 

Studie se účastnilo 15 zdravých mužů. 

Byly měřeny hodnoty laktátu v krvi, srdeční frekvence, využití kyslíku. 

Výsledky 

Nedošlo k výrazným adaptačním podnětům vytvořeným při cvičení dřepu. 

Shrnutí 

Dřep na základě uvedené studie není vhodný pro rozvoj kardiorespiračních 

funkcí organismu. 

4.9.3  Shrnutí 

Studie potvrzují, že dřep zatěžuje kardiorespirační systém, avšak míra 

zatížení není dostatečná pro rozvoj aerobní kapacity. Dřep tedy nelze považovat za 

vhodné cvičení pro rozvoj aerobní výkonnosti. 

 



5  Závěr 
Cílem práce bylo uceleně popsat dřep jako cvičení s širokou škálou využití 

nejen v tréninku profesionálních sportovců, ale i rekreačních cvičenců, respektive široké 

veřejnosti. Práce měla shrnout množství přínosů dřepu a jeho variant v oblastech 

zlepšování fyzického výkonu a fyzického i psychického zdraví. 

V předložené práci jsme v první části popsali dřep z pohledu 

biomechanického, fyziologického a anatomického a prezentovali různé variace 

provedení cviku dřepu. V části deskriptivně-analytické jsme vybrali vědecké studie, 

které se zabývají využitím dřepu z pohledu výkonnostního rozvoje, rozvoje svalového 

objemu, rozvoje kloubní pohyblivosti, redukce tukové tkáně, vlivu dřepu na rozvoj 

správného držení těla, ovlivnění hustoty kostní tkáně, využití dřepu jako prevenčního 

cviku, psychologického vlivu dřepu, a v neposlední řadě odezvy kardiorespiračního 

systému na cvičení dřepu. 

Na základě rešerše literatury můžeme konstatovat, že dřep má širokou oblast 

možných využití. 

Dřep lze využít ve výkonnostním rozvoji sportovce. Na základě uvedených 

studií dřep prokazatelně může způsobit zlepšení při rozvoji rychlostních a silových 

schopností. Z tohoto důvodu je vhodné cvik zařazovat do tréninkových plánů zejména 

sportovců usilujících o rozvoj rychlostních nebo silových schopností. V praxi využití 

dřepu zavisí na sledovaných cílech tréninkového programu. Je nutno respektovat obecně 

platné zásady sestavování tréninkového plánu pro plné využití potenciálu dřepu. Dřep je 

ideální využívat v dlouhodobé silové přípravě. 

Další oblastí je využití dřepu pro maximalizaci svalové hypetrofie. Studie 

prokázaly, že cvik působí značně pozitivně při využití pro rozvoj svalového objemu 

dolních končetin. S ohledem na fyziologické, biomechanické a anatomické 

charakteristiky cviku je patrné, že celková intenzita stresového podnětu, jako nutnosti 

aktivace svalové hypertrofie, je vyšší než u cviků méně komplexních respektive 

izolovaných.  

Co se týče oblasti rozvoje pohyblivosti pohybového aparátu lidského těla, je 

výrazně vhodnější provádění dřepu s menším zatížením. Při silovém tréninku dřepu 



dochází ke zkracování svalstva zadní strany stehna. Je proto nutné zařazování 

kompenzačních cvičení, v případě dlouhodobého praktikování silových tréninků. 

Pro potřeby redukce tukové tkáně se dřep na základě uvedených studií jeví 

jako vhodný. Nezáleží přitom tolik na způsobu provedení cviku, nebo na využitém 

zatížení. Rozhodující je celkové navýšení energetického výdeje vhodně zvoleným 

cvičebním programem. Samotný dřep nepřináší výrazně pozitivní efekty. 

Dřep díky své komplexnosti může podpořit rozvoj posturálního svalstva a tím 

kladně působit na celkové držení těla. Princip spočívá v efektivním zatěžování 

posturálních svalů při provádění cviku. 

Přínosy dřepu spolu s dalšími vícekloubovými cviky nalézáme i v oblasti 

rozvoje kostní tkáně. Pravidelně vykonávaný odporový trénink podle studií 

prokazatelně ovlivňuje zvyšování kostní hustoty. Uvedená studie však efekt pozorovala 

pouze u mužů. Ženy nevykazoly výrazná zlepšení. 

Využití dřepu jako prevenčního cviku lze doporučit na základě uvedené 

studie, která specifikovala příčiny výskytu zranění.  

Z psychologického hlediska je využitelnost dřepu diskutabilní. Z uvedených 

studií vyplývá, že pravidelné cvičení zlepšuje stav psychického zdraví. Pro dřep 

samotný však nejsou relevantní informace k dispozici. Nelze proto určit, zda má dřep 

specifický význam při ovlivňování psychiky člověka. 

Dřep zatěžuje kardiorespirační systém, avšak zatížení podle studií není 

nikterak výrazné, respektive nevhodné pro potřeby navyšování aerobní kapacity 

organismu. 
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