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Strečink       
Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od 
Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta 
protahovacích cviků. V knize nenajdete cviky určené přímo pro sportovní lezce a proto 
jsem pro Vás vybral jen několik, které považuji za blízké našemu sportu. 
Nechci dlouze unavovat teorií strečinku, ale přeci jen v několika větách připomenu jeho 
význam hlavně těm, kteří se domnívají, že silné prsty je to jediné co k lezení potřebují. 
Zahrnutím pravidelného strečinku do svého tréninkového procesu minimalizujete 
nebezpečí zranění vazivové a svalové tkáně , zlepšíte svou pohyblivost a pohybové 
vnímání, urychlíte regeneraci po výkonu. 
Pohyblivost (flexibilita) je schopnost pohybovat svaly a klouby v plném rozsahu. K jejímu 
zlepšení nám slouží strečink, jako proces prodlužování vazivové tkáně, svalů a dalších 
tkání. Hlavní funkcí svalu je schopnost se stáhnout. Posilováním určité svalové skupiny 
dochází k napětí ve svalech a tím ke zkracování svalových a vazivových vláken. 
Každé strečinkové cvičení musí předcházet rozehřátí, což je prokrvení vaziv a svalů, jinak 
se vystavujete nebezpečí zranění. Strečink bych rozdělil podle použití do třech kategorií: 
  
1. Před výkonem 
Lehké protažení svalových skupin, které budete zatěžovat. Slouží jako prevence proti 
zranění a natažení svalů při náhlém zatížení. Doba cvičení je okolo deseti minut. 
  
2. Po výkonu 
Protažení zatěžovaných svalových skupin. Slouží k odstranění napětí ve svalech a tím k 
snazšímu odchodu nahromaděných zplodin látkové výměny (kyseliny mléčné) a tudíž 
také k rychlejší regeneraci mezi jednotlivými tréninkovými jednotkami. Doba cvičení je 
okolo patnácti minut. 
  
3. K zlepšení pohyblivosti 
Samostatná tréninková jednotka, kterou můžete začlenit do nelezeckých dnů. Dvakrát 
nebo třikrát do týdne obětujte půl až třičtvrtě hodiny třeba před televizní obrazovkou, 
protože ke cvičení potřebujete jen kousek místa na zemi nebo v některých případech kus 
nábytku ,o který se můžete opřít. 
V této kategorii strečinkového tréninku je dobré protáhnout svalové skupiny celého těla a 
to prostřednictvím nejméně jednoho cviku. K dosažení kýženého výsledku opakujte 
každý cvik dvakrát až třikrát přičemž svaly musí zůstat v protažení po dobu alespoň 
deseti sekund. Při jednom opakování je doba okolo třiceti sekund. Cviky se vždy 
provádějí pro obě poloviny těla. Při cvičení začněte od spodních svalových partií a 
postupujte k hlavě. 
Zvyšovaní intenzity cvičení ke zlepšení pohyblivosti dělejte prostřednictvím zvětšování 
rozsahu pohybů až do pocitu vysokého napětí ve svalech. Nikdy se však nepřepínejte až 
do pocitu bolesti ,jinak se vystavujete nebezpečí zranění. Doba cvičení je okolo půl 
hodiny. 
Na závěr poslední radu: 
Čím déle a časti strečink cvičíte, tím rychleji a výrazněji zaznamenáte zlepšení 
pohyblivosti. Bohužel tyto změny na vašem těle však nejsou patologické ale plastické a 
tudíž chcete li, aby vaše údy byly ohebné, musíte cvičit strečink pořád ! 
  
Ohýbače kolen 
1. V sedě s pokrčenými dolními končetinami uchopte špičku jedné nohy. 
Po propnutí kolena se uvolněte a s výdechem přitáhněte rukou špičku natažené nohy k 
bérci. Zároveň se snažte předklonit trup k natažené dolní končetině. 
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Stah a následné uvolnění čtyřhlavého stehenního svalu zmírní nepříjemný tah na zadní 
straně kolena. Předklon trupu k natažené dolní končetině je pak snazší. 
Pokud nemáte ve stoprocentním pořádku kolenní vazy, následující cvičení raději 
neprovádějte. 
2. V sedě na zemi pokrčte dolní končetinu v koleně tak, aby se vnější stana 
stehna a lýtka dotýkala podložky a chodidlo bylo opřeno o druhé stehno. 

 
Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. 
Stah a následné uvolnění čtyřhlavého stehenního svalu zmírní nepříjemný tah na zadní 
straně kolena 
3. V sedě na zemi pokrčte dolní končetinu v koleně tak, aby se její chodidlo 
zevnitř dotýkalo druhého stehna. 
Vnější strana stehna a lýtka by měla být celou plochou na podložce. 

 
Uvolněte se, vydechněte, nepokrčujte propnuté koleno a snažte se k němu předklonit. 
Stah a následné uvolnění čtyřhlavého stehenního svalu zmírní nepříjemný tah na zadní 
straně kolena 
  
Zadní strana stehen – Hamstring 
1. Ve stoje pomalu přednožte a opřete nohu o vyvýšenou podložku. Výška by 
měla být přiměřená vaší pohyblivosti, asi tak v úrovni kyčlí. 
Uvolněte se, vydechněte a pomalu se předklánějte a snažte se dotknout hrudníkem 
stehna zvednuté končetiny. Obě dolní končetiny zůstávají propnuté v kolenou, špička 
stojné nohy směřuje v před. 

 
Varianta cviku s vytočenou špičkou stojné nohy do pravého úhlu protahuje vnitřní stranu 
stehen. 
Stah a následné uvolnění čtyřhlavého stehenního svalu zmírní nepříjemný tah na zadní 
straně kolena. 
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2. V lehu na zádech s pokrčenými dolními končetinami přisuňte paty co nejblíže 
k hýždím. 
S nádechem přednožte. 

 
Uvolněte se a s výdechem pomalu rukama přitahujte nataženou končetinu k obličeji. 
Pro zmírnění nepříjemného napětí pod koleny je vhodné propnout a následně uvolnit 
čtyřhlavý sval stehenní.Jestliže trpíte bolestmi zad, při návratu do výchozí polohy raději 
nataženou končetinu pokrčte a pomalu ji pokládejte na zem.  
3. Sedněte si na zem a opřete se o ruce. 
Pokrčte jedno koleno a rukou uchopte chodidlo stejné nohy za patu. 
Uvolněte se a s výdechem pomalu přitáhněte nohu až do pravého úhlu s podložkou. 
Pro zmírnění nepříjemného napětí pod koleny je vhodné propnout a následně uvolnit 
čtyřhlavý sval stehenní. 
4. V sedu snožném propněte obě kolena a snažte se je přitlačit na podložku. 
Uvolněte se, vydechněte a pomalu se předklánějte s rovnými zády, snažte se přitlačit 
hrudník ke stehnům. 

 
Tah by jste měli rovněž pociťovat v bederní části zad. Stah a následné uvolnění 
čtyřhlavého stehenního svalu zmírní nepříjemný tah na zadní straně kolena. 
5. Ve dřepu udržte chodidla celou plochou na podložce. 
Přeneste váhu těla na jednu nohu a druhou unožte. 
Pravý kotník uchopte pravou rukou a levý levou. 
Uvolněte se, vydechněte, pomalu předklánějte hrudník a snažte se jím dotknout stehna 
natažené nohy. 
Cvik rovněž protahuje třísla. 
  
Vnitřní strana stehen – Adduktory 
1. V sedu na zemi co nejvíce roznožte. 

 
Uvolněte se, vydechněte,natočte trup, pomalu se předklánějte k jedné noze a snažte se 
uchopit rukama chodidlo. 
Při cvičení se příliš neprohýbejte v bedrech (udržujte rovná záda), nepokrčujte kolena a 
paty stále tlačte k podlaze. 
2. V sedu na zemi co nejvíce roznožte. 
Jednu paži ponechejte volně a druhou vzpažte přes hlavu. 
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Uvolněte se, vydechněte a rukou nad hlavou se snažte dosáhnout ke špičce vzdálenější 
nohy. 
Rameno volně ponechané ruky tlačte k vnitřní straně kolena. 
Tah by jste měli rovněž pociťovat v bederní části zad. 
3. V kleku na zemi se opřete předloktím o zem. 
Prsty nohou směřují do stran. 
Uvolněte se, s výdechem oddalte kolena od sebe. 
Ruce posouvejte dopředu a současně přibližujte bradu k zemi. 
Jde o velice účinné cvičení k protažení vnitřní strany stehen. 
4. Ve dřepu se chodidla vzdálená asi 30cm celou plochou dotýkají země. 

 
Špičky nohou jsou vytočeny vně. 
Paže opřete o stehna, uvolněte se, s výdechem tlačte pomocí loktů kolena vně. 
Pokud jsou chodidla skutečně opřená celou plochou na zemi se napětí v kolenou. 
5. Sedněte si zády ke zdi, hýždě se opírají o stěnu. Roznožte a pokrčte kolena 
tak, aby se chodidla navzájem dotýkala. 
Rukama uchopte chodidla nebo kotníky a přitáhněte je co nejblíže k tříslům. 

 
Lokty položte na vnitřní stranu stehen nebo na kolena. 
Uvolněte se, vydechněte a kolena co nejvíce přitlačte k podložce. 
Při cvičení stále udržujte rovná záda. 
6. V lehu na zádech roznožte a pokrčte kolena. 

 
Chodidla se navzájem dotýkají, paty přitáhněte co nejvíce k hýždím. 
Uvolněte se, vydechněte a kolena co nejvíce přitlačte k podložce. 
Chodidla zůstávají stále u sebe. 
7. V lehu na zádech roznožte a pokrčte kolena. 
Chodidla se navzájem dotýkají, paty přitáhněte co nejvíce k hýždím. 
Uvolněte se, s výdechem vám partner tlačí kolena k zemi. 
Při cvičení nezapomínejte se svým partnerem komunikovat. 
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Přední strana stehen  
1. V kleku s koleny u sebe, špičky směřují dozadu. 
Uvolněte se, vydechněte, mírně se zakloňte a opřete se vzadu o ruce. 
Vytáhněte se z boků, stáhněte hýžďové svalstvo a snažte se udržet rovná záda. 
Kolena nezvedejte ze země a udržujte je u sebe. 
2. V kleku s koleny u sebe, špičky směřují dozadu. Hýždě jsou na zemi a paty 
vedle nich. 
Uvolněte se, vydechněte a pomalu se zaklánějte až do lehu na zemi. 
Špičky nohou směřují stále dozadu nevytáčejte je do stran. 
Vytáhněte se z boků, stáhněte hýžďové svalstvo a snažte se udržet rovná záda. 
Kolena nezvedejte ze země a udržujte je u sebe. 
  
Ohýbače kyčlí a hýžďové svaly  
1. Ve výpadu posuňte zadní dolní končetinu ještě více vzad a opřete jí kolenem 
o zem. 
Zadní nohu opřete nártem k zemi. 

 
S rukama v bok (nebo jednou rukou na předním kolenu a druhou rukou na hýždi) pokrčte 
přední koleno do 90 stupňů. 
Uvolněte se, vydechněte a tlačte zadní stehno k zemi. 
2. V lehu na zádech pokrčte pravou dolní končetinu a patu přitáhněte k hýždím. 
Pravou rukou uchopte koleno a levou kotník pokrčené končetiny. 
Uvolněte se, vydechněte a přitahujte chodidlo pravé nohy k levému rameni. Ramena a 
záda zůstávají celou spodní plochou na zemi. 
3. Vsedě na zemi se opřete rukama za trupem. Nekrčte kolena. 
Levé chodidlo opřete vedle pravého kolena a současně levou patu přitáhněte k hýždím. 

 
Pravým loktem se opřete o vnější stranu levého kolena. 
Uvolněte se, vydechněte. Natočte trup, pohled směřuje přes levé rameno.Pravým loktem 
přiměřeně zatlačujte pokrčené koleno směrem k zemi. 
4.Vsedě na zemi pokrčte pravé koleno a nárt opřete o zem. Pravé stehno i bérec 
jsou stále na zemi. 
S nádechem zanožte a přední stranu levého stehna, koleno, bérec i nárt držte na zemi. 

 
Uvolněte se, vydechněte a přitlačte boky k zemi. 
Pro intenzivnější protažení posuňte pravé chodidlo od stehna tak, že stehno a lýtko svírají 
pravý úhel. 
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Svaly spodní části trupu 
1. Ve lehu na břiše položte dlaně vedle boků na zem tak, aby prsty směřovaly 
dopředu. 
Uvolněte se , vydechněte, zatlačte dlaněmi do země a zakloňte hlavu a trup. 
Stažením hýžďového svalstva zabráníte nadměrnému napětí v bederní části zad. 
2. Ve stoji rozkročném s nohama asi metr od sebe si opřete ruce o hýždě. 

 
Zakloňte se, stáhněte hýždě a boky protlačujte dopředu. 
Uvolněte se, vydechněte a ještě více se zakloňte. Ruce postupně posouvejte až pod 
hýždě. 
3. V lehu na zádech s rukama podél těla, dlaně směřují k zemi. 
Nadechněte se, dlaněmi tlačte do země a kolmo přednožte. Rukama si podepřete bedra. 
Uvolněte se, vydechněte, roznožte a chodidla pomalu pokládejte za hlavu. 
Vyvarujte se nadměrnému předklonu hlavy. 
4. V lehu na zádech s rukama podél těla, dlaně směřují k zemi. 

 
Nadechněte se, dlaněmi tlačte do země a kolmo přednožte. Rukama si podepřete bedra. 
Uvolněte se, vydechněte a bez roznožení chodidla pomalu pokládejte za hlavu. 
5. V sedu roznožném spojte ruce za hlavou. 
Uvolněte se, vydechněte a ukloňte se napravo. Snažte se dotknout pravým loktem země 
vedle pravého stehna.Levé rameno a loket držte vzadu. 
Stejně na opačnou stranu. 
  
Svaly horní části zad 
1. Ve stoji spojném asi metr od opěrné desky, umístěné ve výši vašich ramen, 
vzpažte. 
Nepokrčujte paže ani kolena, neprohýbejte záda.Předkloňte se a oběma rukama se 
opřete o desku. 

 
Uvolněte se, vydechněte, pažemi zatlačte do desky a prohněte se v zádech. 
Při rotaci pánve protahujete také bederní část zad a hýždě. 
  
Prsní svaly 
1. Postavte se čelem před rám otevřených dveří. 
Vzpažte a pokrčte lokty tak, aby se dostaly níže než ramena. 
Opřete se dlaněmi o rám dveří a protáhněte tak horní část prsních svalů. 
Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a celý trup zatlačte vpřed. 
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2. Postavte se čelem před rám otevřených dveří. 

 
Vzpažte a pokrčte lokty tak, aby se dostaly do úrovně ramen. 
Opřete se dlaněmi o rám dveří a protáhněte tak velký a malý prsní sval. 
Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a celý trup zatlačte vpřed. 
3. Postavte se čelem před rám otevřených dveří. 
Vzpažte a pokrčte lokty tak, aby se dostaly nad úroveň ramen. 
Opřete se dlaněmi o rám dveří a protáhněte tak dolní část prsních svalů. 
Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a celý trup zatlačte vpřed. 
  
Natahovače ramen 

 
1. Ve stoji nebo v sedě vzpažte, překřižte obě zápěstí a spojte ruce. 
Nadechněte se a zatlačte lokty za hlavu. 
2. V sedu vzpažte. 
Partner se koleny opře o vaše záda a ruce vám položí na lopatky tak, že vaše lokty svírá 
ve svém podpaždí. 
Uvolněte se, vydechněte, partner tlačí vaše lopatky vpřed a paže přitahuje vzad. 
Napětí by jste měli rovněž pociťovat v hrudníku a mezi lopatkami. 
  
Vnější rotátory ramen 
1. Ve stoji nebo v sedu pokrčte jednu paži za zády 

 
Druhou rukou uchopte pokrčený loket. 
Uvolněte se, vydechněte a pokrčený loket přitahujte směrem do středu zad. 
Nedosáhnete-li až na loket, uchopte jen zápěstí. 
  
Vnitřní rotátory ramen 
1. Bokem ke stolu, pokrčte loket a předloktí opřete o stůl.  
Uvolněte se, vydechněte a předkloňte trup, hlavu a ramena přibližujte k úrovni stolu. 
2. Postavte se čelem do otevřených dveří, pokrčte jeden loket a dlaní se opřete 
o zeď. 
Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a trup otočte na druhou stranu než je 
pokrčená paže 
  
Svaly vnitřní strany ramen 
1. V sedu na židli nebo lavici se rukama vpředu přidržujte za desku lavice a trup 
ukloňte do strany. 
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Uvolněte se, vydechněte, mírně se předkloňte a váhu trupu přeneste na paže. 
  
Svaly vnější strany ramen 
1. Ve stoji nebo v sedu položte jednu ruku pokrčenou v lokti na druhé rameno. 

 
Druhou rukou uchopte pokrčený loket.  
Uvolněte se, vydechněte, a přitahujte loket k trupu. 
Sledujte v jaké fázi cvičení je protažení nejúčinnější. 
  
Svaly přední strany ramen 
1. V sedu na zemi se dlaněmi opřete o zem asi 30 centimetrů od hýždí. Kolena 
jsou propnutá, prsty rukou směřují k hlavě. 
Nadechněte se, zvedněte pánev,hýždě a trup ze země a zakloňte hlavu v plném rozsahu. 
  
Svaly krku a šíje 
1. V lehu na zádech s rukama podél těla zatlačte dlaněmi do podložky a 
zvedněte nohy i hýždě do lehu vznesmo, kolena opřete o čelo. 

 
Rukama si podepřete bedra.Přitáhněte bradu k hrudníku, 
pokrčte kolena a opřete je vedle uší. 
Uvolněte se, vydechněte a spojte ruce na zemi. 
  
Biceps 
1. Postavte se zády do otevřených dveří. 
Zapažte a opřete se rukou o rám dveří tak, aby palec směřoval dolů. 
Uvolněte se, vydechněte a pokuste se nadloktí-biceps-přetočit nahoru. 
  
Triceps 
1. Ve stoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. 

 
Ruka by se měla dotýkat lopatky. 
Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a tlačte loket za hlavou dolů. 
Intenzivnějšího protažení dosáhnete opřením zvednutého lokte o zeď. 
2. Ve stoje nebo v sedě se snažte za zády spojit prsty obou rukou. 
Intenzivnějšího protažení dosáhnete opřením zvednutého lokte o zeď. 
  
Svaly předloktí 
1. V Kleku se opřete dlaněmi o zem tak, aby prsty směřovaly dopředu. 
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Uvolněte se, vydechněte a naklánějte trup dopředu. 
2. V Kleku se opřete dlaněmi o zem tak, aby prsty směřovaly ke kolenům. 
Uvolněte se, vydechněte a naklánějte trup dozadu. 
   

Příjemné protažení svalů a zlepšení vaší pružnosti a ohebnosti nejen při lezení Vám přeje 
 

Šimi - Jiří Šimandl 

 
 


