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Vážení partneøi a sponzoøi,

nadaèní fond AQUAPURA pìt let díky Vaší laskavé podpoøe pomáhá pacientùm, kteøí 
se léèí s poruchami srážlivosti krve. Pøi tomto prvním kulatém výroèí nám dovolte 
podìkovat Vám za dlouholetou pøízeò a zároveò se ohlédnout za uplynulými pìti lety. 
Když jsme nadaèní fond zakládali, doufali jsme, že zdravotní péèi, která je ve standar-
du v Èeské republice poskytována pacientùm s tromboembolickou nemocí, je možné 
zlepšit a zkvalitnit. Sami jsme zažili léèbu tromboembolie na vlastní kùži, takže víme, 
èím pacienti procházejí, kolik stresu a jaká omezení v bìžném životì tato nemoc 
pøináší. Vìøili jsme, že existují cesty a možnosti, pomocí kterých se podaøí usnadnit 
lékaøùm jejich práci a zároveò zmírnit zátìž èasto dlouhodobé léèby u samotných 
pacientù. Jsme rádi, že se nám to podaøilo pomocí nových lékaøských pøístrojù, které 
slouží k mìøení hodnot INR krve pacientù na antikoagulaèní léèbì. Tìchto pøístrojù 
jsme za prvních pìt let darovali 38 ks do devíti nemocnic ve ètyøech krajích ÈR. 
V praxi hematologických laboratoøí se velmi osvìdèily také lékaøské sety, tzv. reagen-
cie, které se používají k monitorování úèinnosti nových lékù, jež musí pacienti s diag-
nostikovanou tromboembolií užívat k prevenci žilní trombózy.

Velmi nás tìší, že se nadaènímu fondu AQUAPURA podaøilo objevit efektivní zpùsob, 
jakým mùže konkrétním pacientùm hematologických, ale i jiných nemocnièních 
oddìlení, kde jsou øešeny komplikace spojené s poruchami srážlivosti krve, nebo 
léèeni pacienti na antikoagulaèní terapii, cílenì pomáhat. 

Velkou oporou je nám v èinnosti nadaèního fondu AQUAPURA odborný garant 
doc. MUDr. Petr Dulíèek, Ph.D., hematolog IV. Interní hematologické kliniky Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové, se kterým konzultujeme výbìr vhodných lékaøských 
pøístrojù a zdravotnického materiálu. Zároveò spoleènì poøádáme úspìšné osvìtovì 
vzdìlávací pøednášky o poruchách srážlivosti krve, kterých se zúèastnilo pøes 300 
studentù støedních škol, gymnázií a sedm desítek seniorù.

Budeme rádi, když nadaènímu fondu AQUAPURA zachováte Vaši pøízeò i v dalších 
letech, protože naše spoleèná práce pøináší jasné výsledky, díky kterým se zvyšuje 
kvalita péèe o pacienty s tromboembolií, zlepšuje se zázemí nemocnic a vybavenost 
lékaøských oddìlení, což je pøínosem v souèasnosti i do budoucna. Nových pacientù 
s poruchami srážlivosti každým rokem pøibývá. Dìkujeme Vám za Vaši pomoc a pod-
poru, díky které mùžeme i nadále zvyšovat kvalitu péèe poskytované tìmto lidem. 

Dìkujeme Vám za spolupráci a pomoc pacientùm s poruchami srážlivosti krve.
 
S úctou 

Pavel a Monika Staòkovi
zakladatelé nadaèního fondu AQUAPURA 

Editorial Pavla a Moniky Staòkových, 
zakladatelù nadaèního fondu AQUAPURA
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Ing. Pavel Borùvka
obchodní øeditel spoleènosti Marius Pedersen a.s., která je 
majoritním vlastníkem Hradecké služby a.s.

Dlouhodobì podporujeme veøejnì prospìšné projekty v oblasti zdra-
votnictví, školství, sportu a kultury. Aktivity nadaèního fondu AQUA-
PURA jsou vítanou pøíležitostí, jak v reálném životì podpoøit zdraví 
lidí, kteøí jsou zdrojem všeho dìní. To nám pøijde velmi smysluplné. 
Myslím, že jakákoliv lidská èinnost smìøující ku prospìchu èlovìka 
a jeho zdraví je v principu správná. Nadaèní fond AQUAPURA toto èiní 
dlouhodobì a systematicky. V takovém pøípadì je to celospoleèensky 
prospìšné. Asi vìtšina lidí má v blízkém okolí nìkoho, kdo trpí 
poruchou srážlivosti krve. Velmi oceòujeme lékaøské pokroky v této 
i v jiných oblastech zdravotnictví. 

Ing. Libor Burian, MBA
generální øeditel spoleènosti MATRIX a.s., 
jednatel spoleènosti MATRIX HOTELS s.r.o.

Èinnost nadaèního fondu AQUAPURA podporujeme od zaèátku jeho 
fungování a jsme velice potìšeni, že se jeho prostøednictvím dos-
tává pomoc ke konkrétním pacientùm. Lékaøské vybavení napøíklad 
v našem kraji pomáhá mimo jiné jak pacientùm z Hradce Králové 
a okolí, tak v nemocnici v Rychnovì nad Knìžnou, což je pro nás z re-
gionálního pohledu také dùležité. Ukázalo se, že nadaèní fond AQUA-
PURA skuteènì objevil mezeru ve zdravotnictví a cílenì pomáhá tam, 
kde je to nutné. Poruchy srážlivosti krve jsou èastým onemocnìním 
a urèitým zpùsobem je ohrožený každý z nás, proto nemùžeme být 
lhostejní. Sledujeme peèlivì aktivity nadaèního fondu a jsme hrdí 
na výrazné pozitivní výsledky, které jeho práce pøináší lidem s tímto 
onemocnìním. 

Slovo sponzorù a partnerù nadaèního fondu AQUAPURA

Mgr. Filip Klvaòa
øeditel poboèky Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 
odštìpný závod Hradec Králové

Jsem velmi rád, že se již nìkolik let podílíme na podpoøe èinnosti 
nadaèního fondu AQUAPURA a mùžeme sledovat jeho úspìchy. Ty jsou 
pøínosem pøedevším pro samotné pacienty, kteøí se léèí s poruchami 
srážlivosti krve. Spolupracujeme s nadaèním fondem na každoroèní 
realizaci tradièního charitativního bìhu na pomoc pacientùm s trom-
boembolií, protože osvìtu v této oblasti považujeme za dùležitou 
souèást prevence. Vážíme si toho, že se podpora od nadaèního fondu 
AQUAPURA dostává k lidem, jejichž životní situace a zdravotní stav 
nejsou jednoduché. Zvýšení kvality lékaøského vybavení v nemoc-
nicích vnímáme jako dlouhodobý pøínos pro lidi s tímto onemocnìním. 
Všichni si uvìdomujeme, že zdraví je pro nás tím nejcennìjším, co 
máme.

Ing. Vladimír Mikel
jednatel drogerie parfumerie ROSSMANN, spol. s r.o.

Nadaèní fond AQUAPURA je svými aktivitami velmi jedineèný a dìlá 
velice záslužnou èinnost. Upozoròuje na problematiku, která byť 
se zdá být možná mnohým vzdálená, mùže se týkat každého z nás 
a my se tak mùžeme neèekanì rychle ocitnout v situaci, kdy budeme 
potøebovat odbornou lékaøskou pomoc z této oblasti. Osobnì jsem 
se ve svém okolí ani rodinì s pacienty trpícími touto nemocí nesetkal. 
Dokážu si ale pøedstavit, jak musí být pøedevším pro rodièe s dìtmi, 
kteøí se s tímto onemocnìním léèí, tìžké žít naplno kvalitní a plnohod-
notný život, protože porucha srážlivosti krve pøináší mnohá omezení 
a navíc je doprovázena vysokým potenciálním ohrožením na životì. 
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Nadaènímu fondu AQUAPURA poskytujete odborné poradenství 
v oblasti tromboembolie, výbìru nových lékaøských pøístrojù a vybavení 
pro nemocnice již pìt let. 

Ano, je to dlouhodobá spolupráce, kterou hodnotím velmi pozitivnì, protože 
v praxi pøinesla pacientùm s poruchami srážlivosti krve mnoho užiteèného.

Jaká byla Vaše pøedstava pøed pìti lety, když nadaèní fond zaèínal? Jak 
dosavadní výsledky vnímáte dnes?

Co se týèe pøedstavy, ta byla jak po stránce formy tak obsahu zcela naplnìna. 
Pouze jsem neèekal tak rychlé tempo spolupráce. Projektù, které se podaøilo 
zrealizovat, je podstatnì více, než jsem si pøed pìti lety myslel.

Na osvìtovì vzdìlávacích pøednáškách poøádaných nadaèním fondem 
AQUAPURA jste dosud pøednášel o poruchách srážlivosti krve pro více 
než 300 studentù a také pøes 70 seniorù.  

Pøednášky a besedy jsou z mého pohledu stejnì užiteèné pro obì vìkové sku-
piny a jsou pøínosem i díky pøímému kontaktu a výmìnì informací. Obsahovì 
jsou samozøejmì rozdílné, stejnì, jako se obecnì liší život lidí tìchto vìkových 
kategorií. Pøednášek na støedních školách se úèastní vìtšinou studentky, 
a náplò je proto zamìøena na rozšíøení povìdomí o tromboembolické ne-
moci v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. U seniorù pøevládají 
otázky týkající se jejich vlastního zdraví, zkušeností s tromboembolií a zdra-
votní péèe.

Nadaèní fond daruje nemocnicím lékaøské pøístroje k mìøení INR 
pacientù na antikoagulaèní terapii. Dále také lékaøské sety, tzv. reagen-
cie. Jaké jsou jejich výhody a pøínos?

Pøístroje k mìøení INR dokáží monitorovat hodnoty pouze ze vzorku kapilární 
krve, není potøeba odbìru ze žíly, a navíc jsou výsledky známy v krátkém 
èasovém intervalu, pøibližnì do 2 minut. Zmínìné reagencie slouží k moni-
torování nových lékù užívaných pøi antikoagulaèní terapii. Toto mìøení není 
rutinnì lékaøùm k dispozici.

Doc. MUDr. Petr Dulíèek, Ph.D.
odborný garant nadaèního fondu AQUAPURA

Slovo doc. MUDr. Petra Dulíèka, Ph.D., 
odborného garanta nadaèního fondu AQUAPURA
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Dnes jsou k dispozici i nová antikoagulancia, u kterých labo-
ratorní kontrola není nutná. Léèba trvá individuálnì dlouhou 
dobu v øádu mìsícù i let, u nìkterých osob je celoživotní.

V praxi se nejèastìji jedná o odbìr žilní krve, avšak u nìkterých 
pacientù je vzhledem ke špatnému stavu jejich periferních žil 
velmi obtížný, až traumatizující, napø. u seniorù, diabetikù, 
pacientù po chemoterapii, u osob, kterým jsou opakovanì 
podávány léky nitrožilnì apod.

Pacientùm proto velmi pomáhá, pokud mají možnost stano-
vení hodnot INR z kapilární krve získané odbìrem z prstu. 
Je to možné díky speciálním pøístrojùm, tzv. koagulátorùm. 
Právì tìmito pøístroji nadaèní fond AQUAPURA dovybavil již 
devìt nemocnic ve ètyøech krajích Èeské republiky. 

Zaøízení tzv. poin of care systému nejen, že umožòují stano-
vení hodnot INR pouze z kapilární krve bez nutnosti odbìru 
krve ze žíly, ale vzorek je možné odebrat kdykoliv a kdeko-
liv, a to dokonce bez nutnosti osobní návštìvy lékaøe. Navíc 
vyhodnocení pøesných výsledkù trvá pouhé dvì minuty. Od-
padá tak dlouhé èekání na rozbory z laboratoøe. Speciální 
pøístroje také mohou mít pacienti zapùjèené v rámci domácí 
léèby nebo na cestách. Po zaškolení jsou schopni provádìt 
odbìry kapilární krve sami a namìøené hodnoty INR tele-
fonicky konzultují s ošetøujícím lékaøem, který urèí dávku léku 
a termín dalšího kontrolního vpichu. Pøi dobøe nastavené tera-
pii se INR mìøí 1x za 4 týdny.

Nadaèní fond AQUAPURA také dovybavuje nemocnice tzv. 
reagenciemi, což jsou laboratorní sety na vyšetøení krve, které 
pomáhají pøi monitorování úèinnosti nových lékù užívaných 
pacienty s diagnostikovanou tromboembolií k prevenci žilní 
trombózy. Sety na laboratorní vyšetøení se používají hlavnì 
v pøípadech emergentních stavù, kterými jsou napøíklad 
operaèní zákroky, kdy lékaø potøebuje znát riziko krvácení pa-
cienta pøi operaci, nebo v pøípadì krvácení.

Významný pøínos má také laboratorní materiál používaný 
k diagnostice heparinem indukované trombocytopenie (HIT). 
U nìkterých pacientù s tromboembolií dochází pøi léèbì hep-
arinem k poklesu krevních destièek, což je spojeno s rizikem 
vzniku nové trombózy. Tyto laboratorní sety slouží k rychlému 
vyšetøení krve pøi podezøení na zmínìnou závažnou kom-
plikaci. 

Leidenská mutace 
Jedná se o nejèastìjší vrozenou náchylnost k tvorbì krevních 
sraženin, která byla identifi kována. Poprvé byla popsána 
v roce 1994. Trpí jí 3−5 % populace a pro pacienty znamená 
3−5x vìtší riziko vzniku žilní trombózy. Toto riziko mùže ještì 
stoupat v pøípadì dalších rizikových faktorù jako je napø. op-
erace, celková imobilizace, imobilizace dolní konèetiny, u žen 
pøi užívání hormonální antikoncepce nebo v tìhotenství. 

Preventivní vyšetøování pacientek na Leidenskou mutaci krve 
pøed nasazením kombinované hormonální antikoncepce není 
nikde ve svìtì doporuèováno, což stejným zpùsobem formu-
lují i doporuèení odborných spoleèností v Èeské republice. 
Jsou dány indikace, na základì kterých jsou pacienti svými 
lékaøi doporuèováni na vyšetøení Leidenské mutace. Pokud 
však nìkdo chce ve vlastním zájmu vìdìt, zda mutaci má èi 
nemá, mùže o vyšetøení požádat praktického lékaøe, gyne-
kologa nebo hematologické pracovištì. Odborníci však varu-
jí: negativní nález Leidenské mutace v krvi nevede k ujištìní, 
že k trombóze nedojde. Ve více než 50 % pøípadù tromboem-
bolické nemoci v èasové souvislosti s užíváním kombinované 
hormonální antikoncepce se žádný vrozený trombofi lní stav 
nenajde. Je tøeba dávat velký pozor na interpretaci izo-
lovaných laboratorních vyšetøení. Dívky, v jejichž rodinì se 
žilní trombóza vyskytla, by o tom mìly informovat svého gy-
nekologa ještì pøed tím, než zaènou užívat hormonální an-
tikoncepci.

Tromboembolická nemoc a Leidenská mutace

Tromboembolická nemoc
Tromboembolická nemoc patøí mezi kardiovaskulární 
onemocnìní, která pøedstavují tøetí nejèastìjší pøíèinu úmrtí 
v Èeské republice a v dalších rozvinutých zemích. 

Je zpùsobena porušením rovnováhy mezi tvorbou 
a rozpouštìním drobných sraženin v krvi. Projevuje se žilní 
trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která se mùže 
uvolnit do krevního øeèištì a zpùsobit embolii, jež mùže 
skonèit až úmrtím. 

Nejèastìji jsou výskytem trombu postiženy žíly v dolní 
konèetinì. Vytvoøit se však mùže také v horních konèetinách 
nebo jinde v žilním systému. Prevencí tromboembolie je 
zdravý a aktivní styl života s dostatkem pohybu vèetnì 
dodržování pitného režimu a vyvarování se obezitì. 

Tromboembolická nemoc bývá oznaèována jako tzv. syndrom 
turistické tøídy, protože se èasto vyskytuje ve spojení s ces-
továním. Sraženina v krvi se mùže vytvoøit bìhem dlouhého 
sezení zejména v letadle, v autobuse, a to pøedevším pøi ces-
tách delších než osm hodin. Zde je nutné rozdìlit doporuèení 
na primární prevenci, tedy pro osoby, které ještì trombózu 
nemìly, a na sekundární, kdy již trombóza probìhla. V prvním 
pøípadì je potøeba dbát na dostateèný pøísun tekutin pøed 
a bìhem cesty (nealkoholických nápojù), cvièit s dolními 
konèetinami. Ve druhém pøípadì je pro pacienty dùležitá pre-
vence formou injekce nízkomolekulárního heparinu (LMWH), 
a to vždy pøed cestou. Pokud pacient soubìžnì s cestováním 
podstupuje antikoagulaèní terapii Warfarinem, v tomto pøípadì 
injekce nutná není. Každopádnì i zde platí doporuèení jako 
v prvním pøípadì, tedy pøed a bìhem cestování dostateèný 
pøísun tekutin a cvièení s dolními konèetinami.

Laicky lze tromboembolii rozpoznat podle prùvodních 
pøíznakù, které se nejèastìji projeví v dolní konèetinì, protože 
ve více než 90 % pøípadù jsou postiženy právì žíly v této èásti 
tìla. V závislosti na místì výskytu trombu je konèetina boles-
tivá, nìkdy oteklá, pøi postižení povrchových žil i zarudlá 

a proteplená. Jedná se o jednostrannou bolest a otok pouze 
v postižené konèetinì. Pøi projevu pøíznakù je nezbytné co 
nejrychleji vyhledat lékaøe.

Vytvoøený trombus uzavøe žílu. V lepším pøípadì dojde k jeho 
rozpuštìní napø. pomocí lékù. Naopak pøi uvolnìní do krevního 
øeèištì se sraženina mùže v nìkolika sekundách pøemístit 
do srdce a je vmetena do tepenného øeèištì v plicích, kde 
zpùsobí plicní embolii. Ta se projevuje nedostatkem dechu, 
námahovou dušností, vykašláváním krve. Mùže dojít k sel-
hání srdce nebo okamžitému úmrtí postižené osoby. Zaned-
bání pøíznakù nemoci a vèasné nevyhledání lékaøské pomoci 
mùže mít fatální následky. 

Trombus se nìkdy vytvoøí také v jiných èástech tìla, napøíklad 
v žilách horní konèetiny. V tìchto pøípadech bývají pøíznaky 
podobné jako u trombózy v žilách dolní konèetiny. Pokud se 
krevní sraženina vytvoøí v žilním systému jiných orgánù, pro-
jeví se mimo jiné bolestí hlavy èi závratí nebo zvracením, a to 
pøi postižení žil v centrálním nervovém systému. Je-li trom-
bóza žil v oblasti bøicha, pøevládá bolest a zvracení. 

Mezi nejvíce ohrožené patøí lidé v produktivním vìku. V ÈR 
má 5−10 % obyvatel geneticky podmínìný sklon k venóznímu 
tromboembolismu. Mezi rizikové faktory patøí obezita, vìk, 
nádorová onemocnìní, imobilizace, operace nebo užívání 
nìkterých lékù. Jelikož je nemoc u mnoha pacientù získána 
dìdiènì, jsou ohroženy také dìti, pøedevším v dobì do-
spívání. V západoevropských zemích a v zámoøí je dokumen-
továno, že poèet trombóz u dìtí stoupá, a to zejména v ob-
dobí puberty a adolescence. 

Pacienti po prodìlané trombóze mají antikoagulaèní tera-
pii, pøi které užívají lék zabraòující tvorbì krevní sraženiny, 
nejèastìji Warfarin. Pro správnou úèinnost uvedeného léku je 
potøeba ze vzorku krve mìøit v pravidelných intervalech hod-
notu protrombinového èasu, vyjádøeného jako INR (Interna-
tional Normalized Ratio - mezinárodní normalizovaný pomìr). 

10 11



V návaznosti na osobní zkušenost s tromboembolickou nemocí 
a Leidenskou mutací krve, která byla manželùm Pavlovi a Monice 
Staòkovým pøed lety diagnostikována, se spoleènì rozhodli založit 
nadaèní fond AQUAPURA se zamìøením na pomoc pacientùm 
právì s tímto onemocnìním. Nadaèní fond AQUAPURA byl zapsán 
v nadaèním rejstøíku dne 10. bøezna 2011 a jeho hlavním cílem je 
zvýšení kvality péèe o pacienty s poruchou srážlivosti krve, jakými 
jsou tromboembolická nemoc a Leidenská mutace. Nemocí je vlivem 
genetické zátìže ze strany obou rodièù ohrožen také syn Jakub 
Stanìk. 

Bìhem pìti let èinnosti dokázal nadaèní fond dovybavit 9 nemocnic 
ve 4 krajích Èeské republiky 38 lékaøskými pøístroji. Dále každý rok 
daruje nové lékaøské pøístroje, laboratorní èi jiné vybavení Fakultní 
nemocnici Hradec Králové, kterou kontinuálnì podporuje od zaèátku 
své èinnosti. Nadaèní fond AQUAPURA také poøádá v oblasti poruch 
srážlivosti krve osvìtové pøednášky a mimo oblast zdravotnictví 
vìnuje fi nanèní prostøedky na pomoc dìtem.

 

Poslání nadaèního fondu
Nadaèní fond AQUAPURA se snaží o zvýšení kvality péèe posky-
tované pacientùm s tromboembolickou nemocí a Leidenskou mutací 
krve. Za tímto úèelem dovybavuje pøedevším hematologická oddìlení 
nemocnic lékaøskými pøístroji a speciálními laboratorními sety, které 
napomáhají pøi monitorování krve pacientù na antikoagulaèní léèbì. 
Jeho pùsobnost byla zpoèátku zamìøena na nemocnice v Králové-
hradeckém kraji. 

Od 1. ledna 2014 své aktivity rozšíøil po celé Èeské republice. Ve 
spolupráci s odborným garantem, doc. MUDr. Petrem Dulíèkem, 
Ph.D., lékaøem IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, dlouhodobì poøádá osvìtovì vzdìlávací pøednášky 
pro studenty støedních škol, gymnázií i pro širokou veøejnost s cí-
lem informovat o problematice poruch srážlivosti krve, projevech 
onemocnìní, prevenci a léèbì. Mezi další aktivity nadaèního fondu 
AQUAPURA patøí pomoc ohroženým dìtem. 

Úèel nadaèního fondu 
Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejmé-
na se zamìøením na podporu projektù a aktivit zdravotnì sociálního 
charakteru a projektù a aktivit v oblasti vzdìlávání a sportu.

Profi l nadaèního fondu AQUAPURA

Zakladatelé nadaèního fondu 
AQUAPURA
JUDr. Pavel Stanìk

Monika Staòková

Odborný garant nadaèního fondu 
AQUAPURA
Doc. MUDr. Petr Dulíèek, Ph.D.
IV. Interní hematologická klinika Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

Správní rada, revizor, vedení nadaèního 
fondu AQUAPURA
JUDr. Pavel Stanìk
pøedseda správní rady

Monika Staòková
èlenka správní rady

Jana Trejbalová
èlenka správní rady

Josef Stanìk
revizor 

Bc. Petra Adámková
øeditelka

Základní údaje o nadaèním fondu 
AQUAPURA

AQUAPURA, nadaèní fond 
Datum založení: 10. bøezna 2011
Právní forma: nadaèní fond
IÈ: 28814657
DIÈ: CZ28814657

Zøizovatelé nadaèního fondu: JUDr. Pavel Stanìk, Monika 
Staòková.

Do 31. 12. 2013: Zapsán v nadaèním rejstøíku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, v oddíle N, èíslo vložky 228. Sídlo 
nadaèního fondu AQUAPURA: Za Jízdárnou 1985/4, 500 09 Hra-
dec Králové.

Od 1. 1. 2014: Zapsán v nadaèním rejstøíku vedeném Mìstským 
soudem v Praze, v oddíle N, èíslo vložky 1124. Sídlo nadaèního 
fondu AQUAPURA: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

Kontakt 
AQUAPURA, nadaèní fond 
Kaprova 42/14 
110 00 Praha 1

+420 724 922 588
info@aquapura.cz
www.aquapura.cz
www.facebook.com/nfaquapura

Jak mùžete podpoøit nadaèní fond AQUAPURA?
Bankovním pøevodem
Èíslo úètu: 246 101 055 / 0300, ÈSOB.

Poštovní poukázkou
Do poštovní poukázky je tøeba vyplnit tyto údaje: 
AQUAPURA, nadaèní fond 
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IÈ: 28814657 
Bankovní spojení: 246 101 055 / 0300, ÈSOB.

Vážení dárci, 
velmi si vážíme Vaší pøíznì. 

Dìkujeme Vám za podporu 
a pomoc pacientùm 
s poruchou srážlivosti krve.
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Osvìtovì vzdìlávací pøednášky o poruchách srážlivosti krve
Nadaèní fond AQUAPURA pokraèoval v roce 2015 poøádáním osvìtových pøednášek 
o poruchách srážlivosti krve, projevech, prevenci a zpùsobech léèby tohoto onemocnìní, 
a to ve spolupráci s odborným garantem fondu doc. MUDr. Petrem Dulíèkem, Ph.D. 
Pøednášky se konaly v obci Mostek u Dvora Králové nad Labem a v Kostelci nad Orlicí. Byly 
urèeny pro širokou veøejnost se zamìøením na seniory, jelikož právì lidé ve vysokém vìku 
s øadou dalších zdravotních komplikací patøí mezi nejrizikovìjší skupinu, která je tromboem-
bolickou nemocí nejvíce ohrožena. Nadaèní fond AQUAPURA sérii osvìtových pøednášek 
zahájil v roce 2013.

Podpora Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnici Hradec Králové podporuje nadaèní fond AQUAPURA od zaèátku své 
èinnosti. V letech 2011–2016 zajistil lékaøské pøístroje, reagencie, laboratorní èi jiné vybavení 
v hodnotì témìø 600 000 Kè. Dar ve fakultní nemocnici slouží ke zkvalitnìní péèe o pacien-
ty s poruchami srážlivosti krve IV. Interní hematologické kliniky, hematologické laboratoøe, 
oddìlení Urgentní medicíny (Emergency), pacientky Porodnické a gynekologické kliniky. 

Nadaèní fond AQUAPURA uspoøádal v rámci XXII. èesko-slovenské konference o trombóze 
a hemostáze v poøadí již 3. roèník charitativního bìhu. Cílem sportovního setkání je upo-
zornit na problematiku poruch srážlivosti krve. Výtìžek ze startovného ve výši 14 300 Kè byl 
pøedán nadaènímu fondu AQUAPURA na pomoc pacientùm s tromboembolickou nemocí. 
Symbolický závod se konal v pátek 22. kvìtna 2015 u TJ Sokol Hradec Králové a trať vedla 
podél obou bøehù øeky Labe v centru mìsta.

„Jsou to spojité nádoby. Bez konference by nebyl nadaèní bìh a nadaèní bìh na druhé stranì 
obohacuje význam té konference. Je to akce, která pøinese zábavu i prospìch pro pacienty 
ve fakultní nemocnici. Myslím si, že málokdo má takovou akci, která by nìjakým zpùsobem 
vyboèovala z bìžných pravidel, která jsou na kongresech,“ øekl prof. MUDr. Jaroslav Malý, 
CSc., senátor Parlamentu ÈR a lékaøský námìstek Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Sportovní setkání podpoøili také královéhradeètí extraligoví hokejisté. „Jelikož nevíme, co 
nás mùže postihnout, tak jsme vzali pár klukù a rozhodli se bìžet a podpoøit tuto prospìšnou 
vìc,“ øekl útoèník týmu Mountfi eld HK Jaroslav Kudrna.

V rámci charitativního bìhu vìnoval nadaèní fond AQUAPURA dar Fakultní nemocnici Hra-
dec Králové, jejíž øeditel prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., pøevzal ložní povleèení 
na 20 nemocnièních lùžek v hodnotì 10 067 Kè. Dar byl použit na oddìlení IV. Interní hema-
tologické kliniky, kde jsou léèeni pacienti s poruchami srážlivosti krve.

„Jsme nesmírnì rádi, že mùžeme s nadaèním fondem AQUAPURA spolupracovat, protože 
podporuje velmi výraznì jak fakultní nemocnici, tak naši hematologii. Myslím si, že se už 
z toho stává tradice a mùžeme skuteènì poskytnout našim pacientùm cosi navíc. Každá 
koruna je v tomto systému dobrá,“ øekl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Aktivity nadaèního fondu AQUAPURA v roce 2015

Nadaèní fond AQUAPURA podpoøily desítky 
sportovních nadšencù.

Start 3. roèníku charitativního bìhu na pomoc 
pacientùm s poruchou srážlivosti krve. 

Tradièního sportovního setkání se zúèastnili 
i královéhradeètí extraligoví hokejisté.

Manželé Pavel a Monika Staòkovi (vpravo) pøedali 
dar Fakultní nemocnici Hradec Králové, 
který osobnì pøevzal její øeditel prof. MUDr. Roman 
Prymula, CSc., Ph.D. (vlevo).

Vyhlášení celkového výtìžku ze startovného 
charitativního bìhu. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, 
CSc., senátor Parlamentu ÈR a lékaøský námìstek 
FN Hradec Králové (vlevo) s JUDr. Pavlem Staòkem, 
zakladatelem a pøedsedou správní rady nadaèního 
fondu AQUAPURA.

Zprava: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., prof. 
MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., manželé Pavel 
a Monika Staòkovi.

Na pomoc lidem s poruchou srážlivosti krve pøevzali 
manželé Staòkovi pro nadaèní fond dar od Porsche 
Hradec Králové z rukou zástupce spoleènosti Ing. 
Tomáše Kubálka (uprostøed). 

Tøi nejrychlejší. Uprostøed vítìz mužské kategorie 
Petr Kukla, kterého na trať vyslal Hotel Letovisko 
Studánka, dlouholetý partner nadaèního fondu 
AQUAPURA.

XXII. èesko-slovenské konference o trombóze 
a hemostáze, v rámci které se charitativní bìh konal, 
se v Hradci Králové od 21. do 23. kvìtna 2015 
zúèastnilo pøes 400 odborníkù.
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Pavel Stanìk a profesionální golfi stka Lucie 
Hinnerová s celkovým výtìžkem 4. charitativního 
golfového turnaje.

Lucie Hinnerová na turnaji inspirovala svojí precizní 
hrou. Nadaèní fond AQUAPURA osobnì podpoøila 
již podruhé.

Setkání golfi stù na pomoc pacientùm 
s tromboembolií se podruhé zúèastnila tenisová 
legenda Karel Nováèek (vpravo).

Golfová akademie byla souèástí celodenního 
programu a konala se pod profesionálním vedením 
Pavla Krejèíka (vlevo dole).

Nadaèní fond na turnaji prezentoval loga svých 
partnerù a sponzorù. Moderátorem sportovního 
setkání byl Pavel Schröfel (vlevo).

Lékaøské pøístroje a testovací proužky pro Fakultní 
nemocnici Olomouc a Krajskou nemocnici Liberec.

Lékaøi pøevzali nové vybavení pro nemocnice. Zleva 
prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, 
MBA, z FN Olomouc a prim. MUDr. Hana Fraòková 
z KN Liberec. Dar za nadaèní fond AQUAPURA 
pøedali doc. MUDr. Petr Dulíèek, Ph.D., lékaø FN 
Hradec Králové (druhý zprava) a JUDr. Pavel Stanìk.

Profesionální golfi stka Lucie Hinnerová pøi 
slavnostním vyhlášení pøedala ceny
úspìšným hráèùm.

Úèastníci golfové akademie si po zaèátcích na 
odpališti vyzkoušeli hru pøímo na greenu.

Nemocnice v Olomouci a v Liberci pøevzaly nové lékaøské vybavení

Ètyøi lékaøské pøístroje vèetnì sad testovacích proužkù zakoupil nadaèní fond AQUAPU-
RA pro  Krajskou nemocnici Liberec a.s. a Fakultní nemocnici Olomouc. Tìmito pøístroji, 
které slouží k monitorování stavu srážlivosti krve pacientù s tromboembolií podstupujících 
antikoagulaèní léèbu, dovybavil již devìt nemocnic ve ètyøech krajích Èeské republiky. 
Slavnostní pøedání se konalo v rámci 4. roèníku charitativního golfového turnaje nadaèního 
fondu AQUAPURA poøádaného 19. srpna 2015 v resortu Golf & Spa Kunìtická Hora, a to za 
rekordní úèasti více než 90 golfi stù. Zúèastnila se také profesionální golfová hráèka Lucie 
Hinnerová a sportovní legenda, bývalý 8. nejlepší tenista planety, Karel Nováèek.

„Je to úžasné a my jsme byli tímto darem mile pøekvapeni. Velmi se nám to hodí. Pøístroje 
jsem již døíve konzultovala s kolegy a jsme nadšení, že je budeme moci používat. Jeden 
z darovaných pøístrojù zapùjèíme na oddìlení Ústní èelistní a oblièejové chirurgie. Pøístroje 
nám usnadní práci, jelikož budeme samostatnì schopni zjistit aktuální stav srážlivosti krve 
našich pacientù, výsledky budeme znát bìhem pár minut a pacientùm odlehèíme od odbìrù 
krve ze žíly, protože díky tìmto pøístrojùm staèí odbìr vzorku krve z prstu,“ øekla prim. MUDr. 
Hana Fraòková z odd. Klinické hematologie Krajské nemocnice Liberec a.s.

„Jsem velmi vdìèný, že pro naše komplikované nemocné po chirurgické náhradì chlopnì 
mechanickou chlopenní náhradou  indikované k chronické protisrážlivé léèbì Warfarinem 
mùžeme využít darované pøístroje, a to k zefektivnìní terapie, zvýšení bezpeènosti léèby 
a kvality života. Doplníme tak spektrum podobných pøístrojù, které již rutinnì používáme. 
Máme vlastní zkušenosti s dálkovou monitorací hodnot INR, data budeme prezentovat na 
sjezdu Evropské kardiologické spoleènosti v Londýnì,“ øekl prof. Miloš Táborský, M.D., 
Ph.D., FESC, FACC, MBA, z oddìlení kardiologie Fakultní nemocnice Olomouc, kde je 
s antikoagulaèní léèbou evidováno více než 3 000 pacientù.

Díky velké úèasti golfi stù zároveò pøevzal nadaèní fond AQUAPURA výtìžek sportovního 
setkání ve výši 122 000 Kè na pomoc pacientùm, kterým byla diagnostikována tromboem-
bolická nemoc. 

„Po loòské zkušenosti, kdy jsem se dozvìdìl i více informací o tom, kde nadaèní fond 
pomáhá, tak jsem znovu pøijel a jsem rád, že svojí pøítomností mùžu fond podpoøit,“ øekla 
tenisová sportovní legenda Karel Nováèek, který se charitativního golfového turnaje 
nadaèního fondu AQUAPURA zúèastnil již podruhé, stejnì, jako druhá nejúspìšnìjší èeská 
profesionální golfi stka Lucie Hinnerová. 
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A.                  Dlouhodobý majetek celkem                                                                           27 49

 II.                Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                                                    47 84

      4.            Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí                                                      47 47

      9             Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek                                                               0 37

 IV.                Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                                                               -20 -35

      7.            Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm 
movitých vìcí                                        -20 -35

B.                  Krátkodobý majetek celkem                                                                           1388 1401

 I.                 Zásoby celkem                                                                                       112 138

      1.            Materiál na skladì                                                                                  112 138

 II.                Pohledávky celkem                                                                                   0 10

      5.            Ostatní pohledávky                                                                                  0 10

 III.               Krátkodobý fi nanèní majetek celkem                                                                  1276 1253

      1.            Pokladna                                                                                            28 14

      3.            Úèty v bankách                                                                                      1248 1239

AKTIVA CELKEM                                                                                       1415 1450

Finanèní èást

PASIVA

AKTIVA

Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tis. Kè) Stav k prvnímu
dni úèetního období

Stav k poslednímu
dni úèetního období

A.                  Vlastní zdroje celkem                                                                               1407 1444

 I.                 Jmìní celkem                                                                                        1276 1432

      1.            Vlastní jmìní                                                                                       55 55

      2.            Fondy                                                                                               1221 1377

 II.                Výsledek hospodaøení celkem                                                                         131 12

      1.            Úèet výsledku hospodaøení                                                                           0 12

      2.            Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení                                                         131 0

B.                  Cizí zdroje celkem                                                                                  8 6

 III.               Krátkodobé závazky celkem                                                                           8 6

      8.            Daò z pøíjmù                                                                                        2 0

     22.            Dohadné úèty pasivní                                                                                6 6

PASIVA CELKEM                                                                                       1415 1450

 A.                 Náklady                                                                                             345 43

  I.                Spotøebované nákupy celkem                                                                          29 0

     1.             Spotøeba materiálu                                                                                  29 0

  II.               Služby celkem                                                                                       295 43

     5.             Opravy a udržování                                                                                  1 0

     8.             Ostatní služby                                                                                      294 43

  III.              Osobní náklady celkem                                                                               5 0

     9.             Mzdové náklady                                                                                      5 0

  VI.               Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem                                   16 0

    25.             Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku                                                   16 0

NÁKLADY CELKEM                                                                                      345 43

VÝNOSY

NÁKLADY

Výkaz ziskù a ztrát k 31. 12. 2015 (v tis. Kè)
Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost

 B.                 Výnosy                                                                                              140 260

  I.                Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                                                           123 260

     2.             Tržby z prodeje služeb                                                                              123 260

  IV.                                                       Ostatní výnosy celkem 17 0

    15.             Úroky                                                                                               1 0

    17.             Zúètování fondù                                                                                     16 0

VÝNOSY CELKEM                                                                                       140 260

C.                  Výsledek hospodaøení pøed zdanìním                                                                  -205 217

D.                  Výsledek hospodaøení po zdanìní                                                                     -205 217

Odmìna správní rady, revizora 0 Kè.

AQUAPURA, nadaèní fond, respektoval pravidlo stanovené statutem nadaèního fondu o omezení nákladù 
souvisejících s jeho správou (do 30 % nadaèního jmìní). Dosažené procento správní režie nadaèního fondu 
bylo 26,90 %. 
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Úèel, na který byly nadaèní pøíspìvky použity k 31. 12. 2015

Pøedáno na základì darovacích smluv (èástky vèetnì DPH).

Fakultní nemocnice Hradec Králové, dar ve výši 10 067 Kè 
 » 20 sad ložního povleèení

Fakultní nemocnice Hradec Králové, dar ve výši 2 440 Kè 
 » spotøební materiál k pøístrojùm na mìøení hodnot INR krve 
pacientù na antikoagulaèní terapii 

Krajská nemocnice Liberec a.s., dar ve výši 51 984 Kè
 » lékaøské pøístroje k mìøení hodnot INR krve pacientù 
na antikoagulaèní terapii

 » spotøební materiál k pøístrojùm na mìøení INR

Fakultní nemocnice Olomouc, dar ve výši 43 496 Kè
 » lékaøské pøístroje k mìøení hodnot INR krve pacientù 
na antikoagulaèní terapii

 » spotøební materiál k pøístrojùm na mìøení INR

Finanèní dary a vìcné dary poskytnuté nadaènímu fondu 
AQUAPURA na základì darovacích smluv v hodnotì 
nad 10 000 Kè k 31. 12. 2015

BAJIR s.r.o. ........................................................................... 10 000 Kè

JUDr. Milan Suchánek ........................................................... 10 000 Kè

JUDr. Pavel Stanìk ................................................................ 20 000 Kè

KAVALE spol. s r.o. ................................................................ 20 000 Kè

Královéhradecká provozní a.s. .............................................. 20 000 Kè

Nadaèní fond Zdeòky Horníkové v likvidaci .......................... 10 951 Kè

Veba, textilní závody, a.s. ...................................................... 13 567 Kè

ZH 2002 v likvidaci ................................................................. 16 124 Kè

Vážení sponzoøi a partneøi,

nadaèní fond AQUAPURA díky  Vaší pøízni již pìt let cílenì a efektivnì 
podporuje hematologická oddìlení zajišťující léèbu pacientù 
s poruchou srážlivosti krve. Vaší dlouhodobé pøíznì a pomoci si ve-
lice vážíme. Právì díky Vám se daøí plnit cíl a poslání, se kterými byl 
nadaèní fond v roce 2011 založen, a sice zvýšení kvality péèe o pa-
cienty trpící tromboembolickou nemocí a Leidenskou mutací krve, 
kterých v Èeské republice každoroènì pøibývá. 

Dìkujeme Vám, že prostøednictvím nadaèního fondu AQUAPURA 
pomáháte pacientùm, kteøí podstupují antikoagulaèní léèbu, jenž 
pro nì díky moderním technologiím a novým lékaøským pøístrojùm 
znamená menší zdravotní zátìž.

Nadaèní fond AQUAPURA dìkuje také mediálním, reklamním, inter-
netovým partnerùm a sdìlovacím prostøedkùm za podporu a šíøení 
osvìtových informací o poruchách srážlivosti krve, prevenci a léèbì 
tohoto onemocnìní. 

Dìkujeme Vám všem za pøízeò a podporu nadaèního fondu 
AQUAPURA.

Podìkování sponzorùm a partnerùm 
nadaèního fondu AQUAPURA

nadaèní fond AQUAPURA díky  Vaší pøízni již pìt let cílenì a efektivnì 
podporuje hematologická oddìlení zajišťující léèbu pacientù 
s poruchou srážlivosti krve. Vaší dlouhodobé pøíznì a pomoci si ve-
lice vážíme. Právì díky Vám se daøí plnit cíl a poslání, se kterými byl 
nadaèní fond v roce 2011 založen, a sice zvýšení kvality péèe o pa-
cienty trpící tromboembolickou nemocí a Leidenskou mutací krve, 

Dìkujeme Vám, že prostøednictvím nadaèního fondu AQUAPURA 
pomáháte pacientùm, kteøí podstupují antikoagulaèní léèbu, jenž 
pro nì díky moderním technologiím a novým lékaøským pøístrojùm 

Nadaèní fond AQUAPURA dìkuje také mediálním, reklamním, inter-
netovým partnerùm a sdìlovacím prostøedkùm za podporu a šíøení 
osvìtových informací o poruchách srážlivosti krve, prevenci a léèbì 

Dìkujeme Vám všem za pøízeò a podporu nadaèního fondu 
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JUDr. Helena Divišová

Ostatní partneøiHlavní partneøi

Nader Safari

i
VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

i
VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

i
VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

i
VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE

Reklamní a mediální partneøi

Ing. Vladimír Kasal

Ing. Petr Neckař

Ing. Václav Ludvík

Ing. Pavel Rambousek

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Bohuslava Martinů 1038 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 45537135
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www.aquapura.cz
Výroèní zprávu 2015 vydal AQUAPURA, nadaèní fond, v èervnu 2016. 


