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Od jara začínám!   
S čím? S dacadoo! 
Zdraví a pohoda v mobilu nyní v češtině!  
Nejen pro hračičky nebo hypochondry… 
 
Životní styl, pohodu a zodpovědnost ke svému zdraví můžete mít v mobilu, tabletu 

a počítači ve zcela unikátní platformě dacadoo – nyní v češtině! 

Mobilní platforma dacadoo inspiruje ke zdravějšímu životu, spočítá Zdravotní skóre 

a pomocí principů her a sociálních sítí motivuje k aktivitě. 

dacadoo je lifestylová navigační platforma zahrnující jak integrovanou webovou platformu, 

tak i mobilní web a aplikace pro chytré telefony.  
 

dacadoo je zkratka pro „digitální rytmus života”. Díky integraci mobilních telefonů a tabletů, 

přátelské a skupinové dynamice sdílení na sociálních sítích a na základě osvědčených zásad 

současného herního průmyslu dacadoo motivuje uživatele jednoduše a zábavně rozvíjet zdraví  

a pohodu při cvičení a aktivitách zdravého životního stylu. 
 

„Takový nástroj určitě přivítají nejenom ti, co již nyní aktivně sportují, ale i ti, kteří chtějí 

začít žít zdravě a sportovat pro pohodovou kondici a mají v oblibě právě takovou moderní 

digitální „zdravotní kartu” nebo tréninkový plán ve svém mobilu,” říká MUDr. Jaroslav 

Větvička, přední odborník na sportovní medicínu a vedoucí lékař Centra zdravotnického 

zabezpečení sportovní reprezentace v Ústřední vojenské nemocnici a Šéflékař Českého 

olympijského týmu na všech OH od Sydney 2000 až po Londýn 2012 a dodává: „V této pomůcce 

vidím také příležitost nejenom pro ty, kteří cítí zodpovědnost ke svému zdraví nebo aktivní 

sportovce, ale také třeba pro ty kteří s vrcholovou tréninkovou zátěží končí a chtějí toto 

náročné období zvládnout v pohodě a svoji kondici si udržet i v dalších letech, jedná se 

o tzv. ’detrénink’.” 
 

dacadoo je také sdílení a propojování s přáteli, zde také včetně možnosti zdravého sportovního 

„hecování”. 
 

„dacadoo je švýcarská značka etablovaná na švýcarském a německém 

trhu, ale k nám jsem ho přivedl přes svoji stáž v Singapuru. Naše 

společnost měla možnost tři měsíce spolupracovat s vývojáři i majiteli 

nových komunikačních technologií a produktů v tomto asijském centru 

obchodu a IT.” říká Martin Koláček, ředitel společnosti system4u, která 

se specializuje na mobilní komunikační technologie a která k nám dacadoo 

přináší a zajišťuje jeho technický i obchodní servis.  



 

dacadoo se skládá z těchto základních prvků: 
 

Aplikace Tracker 
Sledujte více než 100 vašich aktivit přímo v akci s dacadoo aplikací Tracker 

dostupnou prostřednictvím  iPhonu, Androidu a BlackBerry®. Sledujte pokroky ve Vašem 

zdravotním stavu v reálném čase pomocí dacadoo zdravotního skóre. Vložte během 
cvičení aktuální fotky a ukažte přátelům, co zrovna děláte. Využijte tracker v chytrém 

telefonu v režimu offline či online. Připojte měřiče srdečního tepu a získáte nejlepší možné 

tréninkové údaje. Je-li pro Vás příjemnější zadávat kondiční údaje do aplikace Tracker 

manuálně prostřednictvím klávesnice chytrého telefonu, i takovou máte  možnost. 

 

Platforma 

Sdílejte! Podívejte se na svůj trénink i na tréninky svých přátel a sledujte údaje jako např. 

výdrž, rychlost, vzdálenost, energii atd. Dosáhněte řady úspěchů, které podpoří a zvýší 

Vaši aktivitu. Vyzývejte své přátele, spojte se s nimi, vytvářejte týmy. Staňte se třeba 
součástí ligy ve vašem regionu. Sdílejte své tréninky, úspěchy a ohlasy s přáteli. 
 Připojte všechna svá externí měřicí zařízení jako např. digitální osobní váhy, monitory 

aktivity či krokoměrů (FitBit), měřiče srdečního tepu, krevního tlaku a hladiny krevního 

cukru. Záznamy můžete vkládat také přímo prostřednictvím GPX či TCX z GPS hodinek 

jako např. Garmin či Suunto. Pochopitelně máte také možnost zadávat své kondiční údaje 

ručně s použitím klávesnice. 

 
dacadoo Zdravotní skóre 
„dacadoo Zdravotní skóre” odráží aktuální stav Vaší kondice na škále čísel od 1 (to 
je špatné) do 1000 (to je vynikající). Sledujte, jak se Vaše osobní dacadoo Zdravotní 

skóre vyvíjí v čase, a pronikejte do toho, jak jednotlivé složky skóre – Moje tělo, Moje 

pocity a Moje aktivity – v reálném čase ovlivňují Váš zdravotní index. dacadoo zdravotní 

skóre není diagnostickým nástrojem, nemůže nahradit diagnózu zdravotnických 

odborníků, jde o záležitost životního stylu. 

 

 

 

 

www.dacadoo.com 



 
dacadoo vstupuje k nám  
a vyzývá, abychom se od jara hýbali: 
 

Přivítejte jaro cvičením s dacadoo! 
Přidejte se k této Výzvě na www.dacadoo.com a spalte co nevíce kalorií při jakýchkoli 

fitness aktivitách. Výzva platí od 22. 3. 2013 do 21. 4. 2013. 
Hlavní cena: sportovní taška Base camp duffel  
 
 

Užijte si jaro na kole s dacadoo!  
Připojte se k této Výzvě na www.dacadoo.com a ujeďte co největší vzdálenost na kole.  

Výzva platí od 22. 4. 2013 do 21. 5. 2013.  
Hlavní cena: GoPro kamera 
 
 

Vykročte k létu s dacadoo!  
Připojte se k této výzvě na www.dacadoo.com a ujděte co největší vzdálenost při chůzi 

a turistice. Výzva platí od 22. 5. 2013 do 21. 6. 2013.  
Hlavní cena: GPS navigace s turistickými mapami ČR 
 
Účastníci každé výzvy, kteří se umístí na 2. – 5. místě vyhrají atraktivní sportovní 
vybavení. 

www.dacadoo.com 
_________________________________________________ 
 
Více informací: http://dacadoo.pressdoc.com/ 
 
Kontakty:  system4u   www.system4u.cz   +420 543 210 522 

Martin Koláček mkolacek@system4u.com  

 
Tiskovou zprávu vydává a servis pro média zajišťuje 
ROY BILLING s.r.o., Andrea Bugová, +420 266 721 849 bugova@roybilling.cz 


