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Jediná aplikace,
která vám řekne pravdu 
o vašem tréninku

mySASY vám pomůže najít ten správný čas, kdy 
na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě 
stavu a reakce organismu.

1 861+
vědeckých článků
dokumentujících využitelnost 
HRV ve sportu

453 956+
proběhlých měření
a zdokumentovaných 
výsledků

12 744+
aktivních uživatelů
využívajících výhod systému 
mySASY



mySASY  
používají špičkoví sportovci

SA HRV – relativní hodnoty

Jednotný protokol 
Leh – Stoj - Leh 

Gauss Algorithmic
AI + machine learning
zkrácení na 3 – 4 min.

Využití metodiky 
pro běžnou populaci
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Významná fyziologická 
závislost parametrů SA 
HRV na věku

+

Originální algoritmus 
zpracování dat

=

Monitoring 
„funkčního věku“ 





Výsledek:
Atraktivní nástroj pro optimalizaci životního stylu nesportující populace

Odbornost: 
Přesná preskripce programu pohybové aktivity s využitím 

biofeedbacku pomocí SA HRV + ostatní faktory životního stylu  

Marketing: 
Reverse aging



Exercise is medicine 
x 
Exercise can 
be medicine

Obecná doporučení
Jakákoli aktivita je lepší než žádná
6 000 – 10 000 kroků

WHO PA Recommendation, 
PA Guidelines for Americans
Populační = co platí pro všechny, neplatí úplně 
přesně pro nikoho
150 – 300 min Moderate, 75 - 150 min Vigorous

Zcela chybí – Dose 
response relationship
Přiměřenost (5000 kroků x HIIT)
Progrese zatížení
Přizpůsobení aktuálnímu stavu



Předpis PA

Evidence based model – Dose 
response relationship

Artificial Inteligence model

Tisíce uživatelů 
=
Odborně cenný zdroj dat o PA 
a vlivu na ANS (zdraví)



Základní princip

Monitoring  - ANS věk a profil – Dotazníky -  Pohybový plán – Řízení aktivity pomocí aplikace a wearables – Plnění plánu 



Dotazníky

PAR - Q Životní styl + PA Ostatní



Monitoring ANS



Zadání informací 
pro přípravu plánu



Vygenerování plánu 
a jeho individuální úpravy



Vyhodnocení pohybové aktivity

Synchronizace s wearables Ruční úprava



Hodnocení celkové progrese 
a biofeedback



Ostatní faktory životního stylu

Verze 1
Základní doporučení 

+ doporučené ověřené aplikace  

Verze + 
Datové propojení s ostatními aplikacemi 
= komplexnější hodnocení a doporučení



Cílové skupiny

Plošný online marketing - retail

Partnerství s aplikacemi zaměřenými na ŽS

Worksite health promotion

Health care sector

Partnerské 
spolupráce

Skupiny se specifickými potřebami 

např. MU Brno – onkologičtí pacienti

Přidejte se k nám!!!



Děkuji za 
pozornost
radim.slachta@mysasy.com

www.my r a s y. com

Váš věk je Vaše volba.


