
Pravidla a průběh výzvy 

Zúčastnit se může kdokoliv, a to už od věku šesti let. Název výzvy, která probíhá dvakrát ročně, 

sice odkazuje k magickému číslu deset tisíc, ale ve skutečnosti tento počet nehraje nikterak 

významnou roli. Každý z nás jsme unikátní a snahou by mělo být navrátit pravidelnou chůzi do 

našeho života tak, aby to pro nás bylo zdravé a radostné. Pro někoho výzva znamená ujít denně 

jednotky kilometrů, pro někoho desítky, přesto pravidelnost je důležitější než nepravidelné 

velké výkony. Každý si na začátku měsíce stanovuje svou osobní výzvu, se kterou během 

měsíce pracuje. Přiřadit se můžete k symbolickým obrázkům zvířátek, jejichž design pro 

účastníky vytvořila designová firma UAX. 

Za každý kilometr účastník dostane body, které se liší podle jeho věku a BMI indexu. Cílem je 

motivovat účastníky vyššího věku a váhy tím, že budou své výkony moci lépe srovnávat s 

ostatními. 

„Je příhodné, že říjnová výzva začíná právě mezinárodním dnem seniorů,“ zmiňuje Sylva 

Machová, manažerka projektu, a dodává, že právě motivace seniorů k pohybu byla jedna 

z původních myšlenek, které stály u zrodu projektu na začátku minulého roku. Je proto vítané, 

když se do projektu zapojí i starší lidé. 

Jak už bylo zmíněno, bodování napomáhá také lidem s nadváhou, kterých je v naší republice 

nadpoloviční většina a stále jich přibývá, což se týká i dětí. „Netřeba zmiňovat, že tato zátěž 

s sebou přináší řadu zdravotních komplikací a pravidelná chůze je pak nejčastěji ordinovaný 

lék,“ dodává Jaroslav Martinek, ideový tvůrce výzvy, a odkazuje se nejen na lékaře, kteří se 

stali ambasadory výzvy. 

„Máte-li ve svém okolí někoho, kdo by chůzi potřeboval jako sůl, pozvěte ho do výzvy. 

Přihlášení je možné i v průběhu října. Zúčastněte se společně třeba v týmu nebo ho vezměte do 

párové výzvy. Týká-li se to vašich kolegů v práci, můžete se zapojit jako firma a soutěžit v 

týmech pracovních, stejně jako to letos udělaly dvě desítky firem,” vyzývá Sylva Machová. 

Nachozené, případně naběhané kroky, nebo chcete-li kilometry, můžete zaznamenávat na 

jakémkoliv zařízení a do výzvy je následně nahrát. Počítá se celodenní i jednorázová aktivita 

během práce i ve volném čase. Tím pádem můžete takzvané zelené kilometry sbírat během dne 

nejrůznějšími způsoby, buďto vyrazit sám nebo s přáteli na výlet, nebo pro jednou nechat auto 

doma a vyjít pěšky. 

Pro zjednodušení záznamů je možné využít novinku letošního října, kterou je mobilní aplikace 

10 000 kroků. Díky ní je nahrávání aktivit do výzvy zase o krok snazší. Aplikace je však stále 

ve vývoji a slibujeme si od ní do budoucna také lepší propojení s městy, která jsou našimi 

hlavními partnery. 

Více informací o říjnové výzvě jsou k dohledání na www.desettisickroku.cz. V případě zájmu 

o aktuální statistiky týkající se účasti navštivte https://portal.desettisickroku.cz/statistika. 
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