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Zvládnout extrémní 
pochod Beskydská 
Sedmička není 
snadné. O to, aby 
se všichni vrátili 
v pořádku domů, se 
stará sportovní lékař 
Radomír Maráček.
Jan Smekal
Frýdek-Místek

Extrémní vytrvalostní zá-
vod Beskydská Sedmička si 
loni vyzkoušelo téměř 1700 
odvážlivců. Letos očekávají 
organizátoři závodu zájem ješ-
tě větší. Kromě trénovaných 
vytrvalců se na něj chystají 
i amatéři. Především na ně 
bude dohlížet sportovní lékař 
olomoucké fakultní nemocni-
ce Radomír Maráček.

 Beskydská Sedmička star-
tuje 2. září ve Frenštátu pod 
Radhoštěm.

 
Závod začne zhruba za 

dva měsíce. Můžou se na ni 
připravit ti, kteří ještě s  tré -
ninkem nezačali a  nejsou 
zvyklí sportovat?

Vzhledem k délce akce je pří-
prava u netrénovaného člověka 
hraniční. Jedinou možností je 
příprava na základě konkrét-
ních dat o fyzické kondici zjiš-
těných u sportovního lékaře 
a pomocí řízeného tréninku. 
Bude ale velmi fyzicky i ča-
sově náročný. Dvouhodinová 
procházka o víkendu nestačí. 
Nemůže nahradit vytrvalostní 
trénink

Je lepší jít s  hůlkami, 
nebo bez nich?

Doporučuji chůzi s holemi. 
Ovšem za předpokladu jejich 
aktivního využití do kopce 
i z kopce. Pokud je závodník 
neumí použít, mohou mu pře-
kážet nebo zavinit pád. Správ-
né užívání holí snižuje nápor 
na kolena i klouby v chůzi do 

kopce, ale především v prud-
kých sestupech.  

Jsou lidé, kterým byste 
Beskydskou Sedmičku ne -
doporučil??

Lidé, kteří nejsou zvyklí na 
pravidelný vytrvalostní pohyb, 
budou mít velké potíže. I pro 
výborného cyklistu, který jen 
jezdí na kole, to bude velká 
zátěž, protože bude zatěžovat 
jiné svaly. Druhou skupinou 
jsou lidé nějak nemocní. Ti by 
měli navštívit svého praktic-
kého nebo sportovního lékaře. 
Nicméně vůle a lidská psychika 
umí zázraky.

Závodníci se musejí při -
pravit i na to, že v  horách 
můžou strávit celý den. Jak 
často by měli jíst a  pít? 

Lékař Maráček: S holemi se to musí umět
Správné pití je nesmírně 

důležité. Každý by měl za ce-
lou dobu vypít přibližně deset 
litrů. Každou hodinu tak čtvrt 
až půl litru. Záleží na intenzitě 
pohybu a povětrnostních pod-
mínkách. Doporučuji mít v ba-
tohu minimálně dvoulitrový 

vak a s sebou práškový iontový 
nápoj na přípravu dalšího pití. 
Kdo jen půjde, tomu stačí jíst 
co tři hodiny. Pro toho, kdo po-
běží, je důležitá kombinace jíd-
la a přípravků pro delší výkon 
spojená s energetickými gely, 
tyčinkami, ovocem. 

frýdecko-místecký • 
rodák, který absolvoval 
Lékařskou fakultu 
Univerzity Palackého  
v Olomouci
v roce 2000 získal licenci • 
sportovního lékaře na 
základě kurzu sportovní 
medicíny a stáže
úzce spolupracuje s • 
Horoškolou Libora Uhra

KDO JE RADOMÍR 
MARÁČEK?

DOKT OR SPORŤÁK.  Radomír Maráček si se sportovci 
rozumí . Je jedním z nich.   Foto archiv Radomíra Maráčka


