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Editorial Pavla a Moniky Staňkových, 
zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA

Vážení partneři a sponzoři,

již pošesté Vám předkládáme výroční zprávu shrnující aktiv-
ity nadačního fondu AQUAPURA, tentokráte za rok 2016. 
Podařilo se nám společně s Vámi dovybavit další hemato-
logická pracoviště novými lékařskými přístroji, které slouží 
ke zvýšení kvality péče poskytované pacientům s diagnos-
tikovanou poruchou srážlivosti krve. Tito lidé podstupují 
antikoagulační léčbu, která je o to náročnější, že se účinnost 
podávaného léku musí v pravidelných časových intervalech 
ověřovat aktuálním měřením srážlivosti, tzv. protrombinové-
ho času. Množství ordinovaného léku se mění v návaznosti 
na naměřené hodnoty. K tomu jsou však nezbytné odběry 
krve. Často tromboembolií trpí lidé vyššího věku, senioři, 
pacienti s diabetem nebo po chemoterapiích, u kterých je 
opakovaný odběr krve ze žíly náročnou a často traumatizující 
komplikací.

Jsme proto rádi, že právě prostřednictvím nových lékařských 
přístrojů, kterými nadační fond AQUAPURA dovybavuje zdra-
votnická zařízení, je možné odebírat vzorky krve pacientům 
šetrnějším a rychlejším způsobem. Odebírá se pouze kapi-
lární krev vpichem do špičky prstu a přístroj vyhodnotí pro-
trombinový čas během dvou minut.

Těmito šetrnějšími avšak zároveň finančně nákladnými 
přístroji v počtu 42 kusů už dovybavil nadační fond za up-
lynulých šest let celkem jedenáct nemocnic v šesti krajích 
České republiky. Nové přístroje v roce 2016 převzali lékaři 
Nemocnice Nové Město na Moravě a Hemacentra v Plzni. 
Dvanáctou nemocnicí, kterou nadační fond AQUAPURA 
v tomto roce podpořil, byla Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně, kam daroval laboratorní sety umožňující přibližně 
7 200 protrombinových testů krve. Dvakrát během roku se 
podařilo darovat laboratorní a spotřební materiál Fakulní ne-
mocnici Hradec Králové (FNHK), IV. interní hematologické 
klinice, kterou nadační fond podporuje již od začátku své 
činnosti a dosud zajistil pro tuto nemocnici lékařské vybavení 
za více než 600 000 Kč. 

Porucha srážlivosti krve je o to zákeřnější, že se může 
projevit i u mladých a jinak zdravých lidí. Jsme rádi, že 
jeden z pacientů pana doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D., 
kterému se nemoc projevila v pouhých 23 letech, souhla-
sil s uveřejněním svého příběhu. David Kostka nemá žádný 
z běžných rizikových faktorů onemocnění a ani genetické 
testy nepotvrdily sklon k tromboembolismu. Přesto se u něj 
nemoc projevila, a to velmi silně a navíc se v krátkých in-
tervalech opakovaně vracela. Porucha srážlivosti krve je 
onemocnění, které se může týkat každého z nás. Je proto 
důležité znát příznaky, včas vyhledat lékaře, když se nemoc 
projeví a dbát na prevenci, aby se pokud možno předešlo 
tvorbě trombu.

Děkujeme všem podporovatelům, sponzorům a dárcům, 
kteří pomáhají nadačnímu fondu realizovat jeho projekty na 
pomoc pacientům s tromboembolickou nemocí. Děkujeme 
také dobrovolníkům a přispěvovatelům, kteří se pravidelně 
účastní sportovních osvětových akcí, jako jsou charitativní 
běh ve spolupráci s TJ Sokol Hradec Králové a FNHK nebo 
charitativní golfový turnaj každoročně pořádaný na hřišti 
Golf & Spa Kunětická Hora. 

Pro nadační fond je velkou oporou lékař IV. interní hemato-
logické kliniky FNHK doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., který je 
odborným garantem fondu při výběru lékařského vybavení 
a laboratorního materiálu. Zároveň společně s ním pořádáme 
osvětové přednášky pro studenty středních zdravotnických 
škol, kteří získané informace o poruchách srážlivosti krve 
budou moci využít ve své profesní praxi.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, pomoc a finanční podporu ak-
tivit nadačního fondu AQUAPURA.

S úctou 

Pavel a Monika Staňkovi
zakladatelé nadačního fondu AQUAPURA 
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Příběh pacienta s tromboembolií
Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., a Ing. David Kostka, MBA

Tromboembolie změnila život Davidu Kostkovi, když mu bylo 23 let. 
Porucha srážlivosti krve se v jeho rodině do té doby neobjevila. Když 
mu byl diagnostikován trombus v dolní končetině, slyšel o tomto 
onemocnění vůbec poprvé. V následujících čtyřech letech prodělal 
trombózu dokonce pětkrát, přičemž zatím poslední se projevila v obou 
dolních končetinách zároveň a vyústila v plicní embolii. 

Tromboembolie postihuje populaci v každém věku, nejvíce však starší 
lidi. Může mít fatální následky a léčba často trvá celý život. Mladý, 
zdravý lyžař a cyklista, který také úspěšně uběhl Pražský mezinárodní 
maraton, se s nemocí setkal ještě při studiu vysoké školy, ve druhém 
ročníku. Trombus se mu vytvořil po úrazu nohy.

Před třemi lety se stal pacientem doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D., který 
je lékařem IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec 
Králové a zároveň odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA. 
David Kostka se vymyká všem typickým rizikovým faktorům nemoci, 
protože je mladý, má dostatek pohybu, hodně sportuje, netrpí nad-
váhou a v rodině se tromboembolie nevyskytla. Přesto se u něj nemoc 
opakovaně projevuje a zkomplikovala mu život.

David Kostka: „Byla to zpočátku banalita, zlomenina nártní kosti téměř 
nebolela. Po třech dnech od úrazu jsem si přeci jen došel k lékaři. Ten 
mi dal nechodicí sádru. Jenže následující den se v noze objevila ob-
rovská bolest, sádru jsem si sám odstranil, protože bolest se téměř 
nedala vydržet. Druhý den jsem byl hospitalizován v nemocnici, kde 
jsem už s diagnostikovanou trombózou zůstal ležet dva týdny.“ 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.: „Tromboembolie může postihnout 
opravdu téměř každého. Kromě již zmíněné obezity jsou k tromboem-
bolické nemoci někteří lidé predisponováni již geneticky, mají vrozený 
trombofilní stav.“

David Kostka: „Nevím, jaký mají průběh nemoci jiní pacienti, ale u mě 
se trombóza projevuje úpornými bolestmi, které mi úplně brání v chůzi, 
nemůžu se pohnout, nedá se bolestí spát, a to ani v době, kdy už mám Ing. David Kostka, MBA (37 let)

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Odborný garant nadačního fondu AQUAPURA 
a lékař IV. interní hematologické kliniky FNHK 

krev ředěnou. Myslím, že ze sportu, z fotbalu a hlavně z lyží, 
jsem na bolest zvyklý a vydržím hodně. Tahle bolest je ale 
nad rámec únosnosti.“ 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.: „Úporná bolest zrovna 
není typickým případem, ale závisí na tom, jak velké je cévní 
postižení. Některé trombózy se manifestují zejména otokem, 
ale v řadě případů jsou téměř bezbolestné.“

David Kostka: „Trombóza se mi rychle vrátila. Druhá hos-
pitalizace následovala již po půl roce. Byl jsem chycený 
v pasti, minimálně dva týdny v nemocnici, bolesti nohou. 
Během půl roku jsem byl dva měsíce mimo normální život, 
protože jsem buďto ležel v nemocnici nebo doma a nemohl 
jsem chodit. Bylo mi třiadvacet let, byl jsem zvyklý každý 
den hrát fotbal nebo jezdit na lyžích a najednou jsem nic 
z toho nemohl. Celkem jsem měl trombózu v průběhu čtyř 
let pětkrát. Poslední se objevila v obou lýtkách ve stejnou 
dobu, bohužel došlo k utržení trombu a ten se mi dostal do 
plic. Lékaři mi diagnostikovali plicní embolii.“

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.: „Způsob léčby, hlavně 
však délka léčby závisí zejména na těchto faktorech: Za 
jakých okolností trombóza vznikla, kde byla lokalizována, 
zda-li byla komplikována plicní embolií, zda-li se jednalo 
o první příhodu či opakující a v neposlední řadě na tom, 
jestli má dotyčný jedinec vrozený trombofilní stav. K recidivě 
onemocnění nejčastěji dochází z důvodu kumulace 
rizikových faktorů, většinou jednoho vrozeného a několika 
získaných.“

David Kostka: „Když užívám léky na ředění krve, tak je 
srážlivost v pořádku, ale jakmile jsem je dobral, trombus se 
vytvořil velmi rychle a následovala další hospitalizace. Díky 
nadačnímu fondu AQUAPURA jsem se dozvěděl o panu 
doc. MUDr. Petru Dulíčkovi, Ph.D., a následně jsem se stal 
jeho pacientem. Úplně mi to změnilo život, byl to zásadní 

pozitivní zlom v léčbě a jsem za to velmi vděčný. V posled-
ních třech letech se mi trombóza neprojevila.“ 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.: „Každá antikoagulační 
léčba je spojena se zvýšeným rizikem krvácení, takže je 
potřeba všude u lékaře hlásit, že užívám lék zvyšující krvá-
cení. Také sportovní aktivity spojené se zvýšeným rizikem 
úrazu nejsou po dobu léčby vhodné. Jinak člověk může žít 
jako před trombózou. Pokud je léčen moderními přípravky, 
které nevyžadující monitorování účinku, pak stačí chodit na 
kontroly jednou za 3 měsíce, v případě dlouhodbé léčby 
i jednou za půl roku či rok. Když pacient užívá Warfarin, 
jsou kontroly měření srážlivosti krve častější, obvykle ve 4−6 
týdenních intervalech.“

David Kostka: „Občas se mi stává, že mi noha při cestování 
oteče i dnes. Někdy jsou pracovní cesty delší než osm ho-
din. Nejen, že beru léky, ale snažím se myslet i na preven-
ci. Při dlouhé jízdě autem každé dvě hodiny zastavím a na 
parkovišti se projdu, snažím se pít minimálně 2 litry vody 
před cestou a během ní. Totéž se týká cestování letadlem na 
větší vzdálenosti. V těchto případech si ale také musím před 
odletem injekčně do břicha aplikovat lék na ředění krve.“ 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.: „Tromboembolická nemoc 
byla, je a bude. Nicméně její výskyt lze snížit opravdu jen 
zdravým, aktivním životním stylem. Je to na 1. místě pre-
vence obezity, dodržování pitného režimu a v rizikových 
situacích, jak zmínil p. David Kostka (dlouhé cesty, sezení), 
přestávkami, krátkou procházkou, zvednutím končetin atd.“
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Tromboembolická nemoc a Leidenská mutace krve

Tromboembolická nemoc patří mezi kardiovaskulární 
onemocnění, která představují třetí nejčastější příčinu 
úmrtí v České republice a v dalších rozvinutých zemích. 
Je způsobena porušením rovnováhy mezi tvorbou 
a rozpouštěním drobných sraženin v krvi. Projevuje se žilní 
trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která se může 
uvolnit do krevního řečiště a způsobit embolii, jež může 
skončit až úmrtím. 

Nejčastěji jsou výskytem trombu postiženy žíly v dolní 
končetině. Vytvořit se však může také v horních končetinách 
nebo jinde v žilním systému. Prevencí tromboembolie je 
zdravý a aktivní styl života s dostatkem pohybu včetně 
dodržování pitného režimu a vyvarování se obezitě. 

Tromboembolická nemoc bývá označována jako tzv. syn-
drom turistické třídy, protože se často vyskytuje ve spo-
jení s cestováním. Sraženina v krvi se může vytvořit 
během dlouhého sezení zejména v letadle, v autobuse, 
a to především při cestách delších než osm hodin. Zde je 
nutné rozdělit doporučení na primární prevenci, tedy pro 
osoby, které ještě trombózu neměly, a na sekundární, kdy 
již trombóza proběhla. V prvním případě je potřeba dbát 
na dostatečný přísun tekutin před a během cesty (nealko-
holických nápojů), cvičit s dolními končetinami. Ve druhém 
případě je pro pacienty důležitá prevence formou injekce 
nízkomolekulárního heparinu (LMWH), a to vždy před ces-
tou. Pokud pacient souběžně s cestováním podstupuje 
antikoagulační terapii Warfarinem, v tomto případě injekce 
nutná není. Každopádně i zde platí doporučení jako v prvním 
případě, tedy před a během cestování dostatečný přísun te-
kutin a cvičení s dolními končetinami.

Mezi nejvíce ohrožené patří lidé v produktivním věku. V ČR má 
5−10 % obyvatel geneticky podmíněný sklon k venóznímu 
tromboembolismu. Mezi rizikové faktory patří obezita, věk, 
nádorová onemocnění, imobilizace, operace nebo užívání 

některých léků. Jelikož je nemoc u mnoha pacientů získána 
dědičně, jsou ohroženy také děti, především v době do-
spívání. V západoevropských zemích a v zámoří je doku-
mentováno, že počet trombóz u dětí stoupá, a to zejména 
v období puberty a adolescence. 

Pacienti po prodělané trombóze mají antikoagulační tera-
pii, při které užívají lék zabraňující tvorbě krevní sraženiny, 
nejčastěji Warfarin. Pro správnou účinnost uvedeného 
léku je potřeba ze vzorku krve měřit v pravidelných inter-
valech hodnotu protrombinového času, vyjádřeného jako 
INR (International Normalized Ratio - mezinárodní normal-
izovaný poměr). Dnes jsou k dispozici i nová antikoagulan-
cia, u kterých laboratorní kontrola není nutná. Léčba trvá 
individuálně dlouhou dobu v řádu měsíců i let, u některých 
osob je celoživotní.

Leidenská mutace 

Jedná se o nejčastější vrozenou náchylnost k tvorbě 
krevních sraženin, která byla identifikována. Poprvé byla 
popsána v roce 1994. Trpí jí 3−5 % populace a pro pacienty 
znamená 3−5x větší riziko vzniku žilní trombózy. Toto riziko 
může ještě stoupat v případě dalších rizikových faktorů 
jako je např. operace, celková imobilizace, imobilizace 
dolní končetiny, u žen při užívání hormonální antikoncepce 
nebo v těhotenství. Dívky, v jejichž rodině se žilní trombóza 
vyskytla, by o tom měly informovat svého gynekologa ještě 
před tím, než začnou užívat hormonální antikoncepci.
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Poslání nadačního fondu

Nadační fond AQUAPURA byl založen 10. března 2011 manželi Pav-
lem a Monikou Staňkovými. Jeho cílem a posláním je zvýšení kvality 
péče o pacienty s poruchami srážlivosti krve. Manželé Staňkovi se 
rozhodli pomáhat pacientům s tímto onemocnění v návaznosti na os-
obní zkušenost, jelikož oběma byla tromboembolie diagnostikována. 
Vzhledem k tomu, že jedním z významných rizikových faktorů je i ge-
netická zátěž, je touto nemocí ohrožen jejich dospívající syn Jakub. 
Osobně znají potíže pacientů, kteří podstupují antikoagulační léčbu 
a vše s ní spojené. Díky tomu dokáží ve spolupráci s odborným ga-
rantem nadačního fondu AQUAPURA doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, 
Ph.D., dobře určit, ve kterých oblastech je nutné poskytnout těmto 
pacientům pomoc.

Nadační fond AQUAPURA za dosavadních šest let působení dovy-
bavil 42 novými lékařskými přístroji a stovkami laboratorních setů 
k vyšetření krve již 12 nemocnic a zdravotnických zařízení v 7 
krajích ČR. Přístroje k měření hodnot INR a laboratorní sety na-
pomáhají při monitorování krve pacientů na antikoagulační léčbě. 
Dlouhodobě zároveň podporuje Fakultní nemocnici Hradec Králové, 
které věnoval zdravotnické přístroje, laboratorní materiál a další vy-
bavení v hodnotě  604 868 Kč. Věnuje se osvětové činnosti,  pořádá 
vzdělávací přednášky o poruchách srážlivosti krve, a to především 
pro studenty středních škol a pro seniory. Nadační fond AQUAPURA 
pomáhá také mimo oblast zdravotnictví, kde více než 100 000 Kč 
daroval hlavně na pomoc ohroženým dětem.

Odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA je doc. MUDr. 
Petr Dulíček, Ph.D., lékař IV. interní hematologické kliniky Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. 

Účel nadačního fondu 

Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejmé-
na se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního 
charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu.

Profil nadačního fondu AQUAPURA

Zakladatelé nadačního fondu 
AQUAPURA

JUDr. Pavel Staněk

Monika Staňková

Odborný garant nadačního fondu 
AQUAPURA

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

Správní rada, revizor, vedení nadačního 
fondu AQUAPURA

JUDr. Pavel Staněk
předseda správní rady

Monika Staňková
členka správní rady

Jana Trejbalová
členka správní rady

Josef Staněk
revizor 

Bc. Petra Adámková
ředitelka

AQUAPURA, nadační fond 

Datum založení: 10. března 2011
Právní forma: nadační fond
IČ: 28814657
DIČ: CZ28814657

Zřizovatelé nadačního fondu: JUDr. Pavel Staněk, Monika Staňková.

Do 31. 12. 2013: Zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským sou-
dem v Hradci Králové, v oddíle N, číslo vložky 228. Sídlo nadačního 
fondu AQUAPURA: Za Jízdárnou 1985/4, 500 09 Hradec Králové.
Od 1. 1. 2014: Zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, v oddíle N, číslo vložky 1124. Sídlo nadačního fondu 
AQUAPURA: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

Kontakt 

AQUAPURA, nadační fond 
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
+420 724 922 588
info@aquapura.cz
www.aquapura.cz
www.facebook.com/nfaquapura

Jak můžete podpořit nadační fond AQUAPURA?

Bankovním převodem 
Číslo účtu: 246 101 055 / 0300, ČSOB.

Poštovní poukázkou
Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje: 
AQUAPURA, nadační fond 
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČ: 28814657 
Bankovní spojení: 246 101 055 / 0300, ČSOB.

Děkujeme všem dárcům,  
kteří prostřednictvím 
nadačního fondu AQUAPURA 
pomáhají pacientům 
s diagnostikovanou poruchou 
srážlivosti krve.
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Prim. MUDr. Vlasta Musilová z odd. OKLT Nemoc-
nice Nové Město na Moravě převzala od doc. MUDr. 
Petra Dulíčka, Ph.D., dar věnovaný nadačním fondem 
AQUAPURA. 

Dva lékařské přístroje k měření INR a sady testo-
vacích proužků pomáhají v Nemocnici Nové Město 
na Moravě na odd. OKLT zvýšit kvalitu péče posky-
tované pacientům s tromboembolií.

Přednáška o poruchách srážlivosti krve pro SZŠ 
a VOŠZ Ždár nad Sázavou za účasti 70 studentů 
a zástupců pedagogického sboru.

Osvětová přednáška vedená doc. MUDr. Petrem 
Dulíčkem, Ph.D., pro studenty SZŠ v Pardubicích.

Vpravo: Prim. MUDr. Marta Zvarová, vlevo: RNDr. 
Magda Popelová, Ph.D., z odd. klinické hematologie 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Nadační fond 
AQUAPURA tomuto oddělení daroval lékařské sety 
v hodnotě 34 880 Kč, které umožní až 7 200 protrom-
binových testů krve.

Pan Miloš Kunc (první zprava) z Vinotéky u Mazlíka 
v Hradci Králové, která je dlouhodobým partnerem 
nadačního fondu AQUAPURA, vydražil obraz v Gale-
rii Tři generace Kodetů. Výtěžek dražby ve výši 6 000 
Kč byl věnován na pomoc pacientům s poruchou 
srážlivosti krve.

Regionální hematologický seminář východočeského 
regionu, na který byl nadační fond AQUAPURA poz-
ván, aby prezentoval svoji činnost, nabídl lékařům 
a zdravotnickému personálu širokou škálu přednášek 
z oblasti hematologie. 

Vlevo: MUDr. Ivana Martínková, zakladatelka a lékařka 
plzeňského Hemacentra. Vpravo: zdravotní sestra 
Dana Nejedlá, DiS. Nadační fond AQUAPURA da-
roval tomuto zdravotnickému zařízení dva lékařské 
přístroje a testovací proužky k měření hodnot INR 
u pacientů na antikoagulační terapii.

Tyto dva speciální lékařské přístroje pomáhají zvýšit 
kvalitu péče o pacienty s poruchou srážlivosti krve, 
kteří jsou v Plzeňském kraji dlouhodobě léčeni v He-
macentru MUDr. Ivany Martínkové.

Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2016

Osvětové přednášky pro studenty 
zdravotnických škol

Díky spolupráci s doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D., 
pořádá nadační fond AQUAPURA každým rokem několik 
osvětových přednášek o poruchách srážlivosti krve. V roce 
2016 to bylo v Kraji Vysočina, kde se přednášky zúčastnilo 
70 studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné 
školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou. Dále také pro 40 
studentů třetích ročníků Střední zdravotnické školy v Par-
dubicích. „Krvácivá onemocnění jsme probírali zhruba 
před měsícem, přednáška doplnila naši výuku. I já jsem se 
dozvěděla nové věci, například ohledně rizikových faktorů,“ 
řekla Mgr. Bc. Alena Dvořáčková, odborná učitelka SZŠ Par-
dubice. „Přednášku hodnotím velice kladně, myslím si, že 
byla přínosná jednak pro studenty, ale i pro pedagogický 
sbor, který se této přednášky zúčastnil,“ řekla Mgr. Petra 
Bednářová, zástupkyně ředitele pro VOŠZ Žďár nad Sázavou.

Lékařské přístroje převzalo oddělení OKLT 
Nemocnice Nové Město na Moravě 

Nadační fond AQUAPURA daroval dva lékařské přístroje 
včetně testovacích proužků v celkové hodnotě 54 888 Kč 
Nemocnici Nové Město na Moravě. Přístroje převzala za 
oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT) 
primářka MUDr. Vlasta Musilová. „Tento přístroj jsme na 
našem oddělení dosud neměli. Myslím si, že bude velkým 
přínosem, a to především u pacientů, kteří mají špatný stav 
žil, tedy zejména onkologičtí pacienti po chemoterapiích. Dále 
mohou být jistě přínosem pro ty nemocné, kteří z nějakého 
důvodu mají problém s dojížděním, a tak je možno monito-
rovat jejich hodnoty INR v domácím prostředí a konzultovat 
následně telefonicky. Činnost nadačního fondu AQUAPURA 
je velmi záslužná a roky přispívá ke zlepšení péče o pa-
cienty s tromboembolickou nemocí,“ řekla primářka MUDr. 
Vlasta Musilová. Přístroje jsou používány při měření hodnot 
INR u pacientů, kteří užívají Warfarin a potřebují pravidelný 
monitoring krve. „V průměru ošetřujeme 200 těchto pacientů 

měsíčně. Při nastavování léčby musí dojíždět i 2−3x týdně, 
u dlouhodobých pacientů jsou kontroly po 4−6 týdnech. Ale 
poruchy srážlivost se netýkají jen pacientů na Warfarinu, tedy 
dalších 100 osob měsíčně dochází na diagnostiku a léčbu 
jiných poruch srážlivosti krve,“ upřesnila MUDr. Vlasta Musi-
lová. 

Dar pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, 
odd. klinické hematologie

Na oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice u sv. 
Anny v Brně jsou léčeni pacienti s poruchou srážlivosti 
krve z celého Jihomoravského kraje. Nadační fond AQUA-
PURA daroval této nemocnici lékařské sety, tzv. reagencie, 
které se používají k monitoringu antikoagulační léčby. Re-
agencie v hodnotě 34 880 Kč umožní provedení přibližně 
7 200 protrombinových testů. „Reagencií provádíme sku-
pinový test (protrombinový test) pro zjištění stavu vnějšího 
koagulačního systému, zahrnující koagulační faktory II, V, VII, 
X a fibrinogen, dále k  vyšetření vnějšího koagulačního sys-
tému před nasazením antikoagulační léčby a  k monitoringu 
antikoagulační léčby kumarinovými preparáty. Bez monitor-
ingu antikoagulační léčby je pacient ohrožen jednak trombot-
izací při nedostatečné antikoagulaci nebo naopak krvácením 
při zavedení léčby s nadměrným dávkováním léku,“ řekla 
RNDr. Magda Popelová, Ph.D., z oddělení klinické hematolo-
gie. Převzetí nových reagencií pro pacienty z Jihomoravského 
kraje se účastnila také prim. MUDr. Marta Zvarová.

Regionální hematologický seminář 
východočeského regionu

Nadační fond AQUAPURA byl pozván, aby prezentoval svoji 
činnost v rámci Regionálního hematologického semináře 
východočeského regionu, který dne 7. října 2016 v Hotelu 
Letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou pořádala za 
velké účasti lékařů a zdravotnického personálu IV. interní he-
matologická klinika LF UK a FN Hradec Králové. 
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Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2016

Charitativní běh ve prospěch pacientů 
s tromboembolií

Ve spolupráci s TJ Sokol Hradec Králové a za podpory bas-
ketbalového týmu Hradecké lvice se na jaře 2016 uskutečnil 
v centru Hradce Králové již 4. ročník charitativního běhu, 
jehož výtěžek 21 500 Kč byl věnován na podporu pacientů 
s tromboembolií. Nadační fond AQUAPURA při této 
příležitosti zároveň převzal šek od společnosti Porsche Hra-
dec Králové na částku 5 000 Kč, který předal ředitel Mgr. Filip 
Klvaňa. Manželé Pavel a Monika Staňkovi převzali na pod-
poru projektů nadačního fondu AQUAPURA také dar od Ho-
telu Letovisko Studánka ve výši 10 000 Kč z rukou Bc. Petra 
Čermáka. 

Podpora pro Fakultní nemocnici Hradec 
Králové

U příležitosti 4. charitativního běhu na pomoc pacientům 
s poruchou srážlivosti krve předal nadační fond AQUAPURA 
zdravotnický materiál v hodnotě 30 625 Kč Fakultní nemoc-
nici Hradec Králové, IV. interní hematologické klinice. Dar 
zahrnoval mimo jiné speciální testovací proužky ke stanovení 
hodnot INR srážlivosti krve u pacientů na antikoagulační ter-
apii a pokryje až 288 vyšetření. Fakultní nemocnici Hradec 
Králové daroval nadační fond AQUAPURA v průběhu roku 
2016 také další spotřební materiál k přístrojům na měření 
hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii, a to ve 
výši 10 561 Kč.

HEMACENTRUM spol. s r.o. Plzeň

Dva přístroje k monitoringu srážlivosti krve pacientů na 
antikoagulační terapii a dvě balení testovacích proužků v cel-
kové hodnotě 43 496 Kč předal nadační fond AQUAPURA 
Hemacentru v Plzni. „Jedná se o první takové přístroje, které 
máme k dispozici. Dlouho jsme zvažovali zakoupení přístroje 
pro  naše pracoviště a za poskytnutý dar jsme nadačnímu 
fondu velmi vděčni. Díky těmto přístrojům můžeme nabídnout 
větší komfort pacientům i zdravotnickému personálu. Na 

naše pracoviště dochází  denně pacienti na  dlouhodobé 
antikoagulační léčbě,  u řady z nich je velmi obtížný odběr 
krve ze žíly a časté odběry pacienty traumatizují. Možnost 
stanovení INR z kapilární krve bude pro tyto pacienty velkým 
přínosem. Dále hodláme nabídnout vyšetření PT-R a aPTT 
z kapilární krve pediatrům u předoperačních vyšetření u dětí,“ 
řekla MUDr. Ivana Martínková, zakladatelka plzeňského He-
macentra. Pod jejím vedením bude také jeden z darovaných 
přístrojů zapůjčován do domácího užívání, např. imobi-
lizovaným pacientům.

Charitativní golf již popáté pomohl lidem 
s poruchou srážlivosti krve 

Na pomoc lidem, kterým byla diagnostikována tromboembol-
ická nemoc, získal nadační fond AQUAPURA částku ve výši 
122 400 Kč. Jednalo se o výtěžek pátého ročníku charita-
tivního golfového turnaje, který se tradičně uskutečnil v pros-
torách resortu Golf & Spa Kunětická Hora. Turnaje a souběžně 
pořádané golfové akademie se účastnilo téměř devadesát 
golfistů. Nadační fond přišel podpořit také bývalý profesion-
ální hokejista a nyní komentátor sportovní redakce České 
televize David Pospíšil. „Smekám před těmi, kteří pomáhají 
druhým a jejich aktivity jsou přínosem pro nemocné, kteří 
pomoc potřebují. Poruchy srážlivosti krve znám ze svého 
nejbližšího okolí, jelikož se s touto diagnózou opakovaně léčí 
můj kamarád. Proto jsem se o tuto problematiku i více zají-
mal,“ řekl David Pospíšil.

„Nadační fond AQUAPURA jako jediný v ČR zaměřuje 
svoji činnost na pomoc lidem, kteří jsou léčeni s poruchou 
srážlivosti krve, a jeho aktivity hodnotím velmi pozitivně, 
protože v praxi přinesly pacientům již mnoho užitečného. 
Před více než pěti lety, když nadační fond vznikal, jsem 
nečekal, že spolupráce nabere tak rychlé tempo. Projektů, 
které se podařilo zrealizovat, je podstatně více, než jsem si 
tehdy myslel,“ zhodnotil dosavadní činnost nadačního fondu 
jeho odborný garant, lékař IV. interní hematologické kliniky 
Fakultní nemocnice Hradec Králové, doc. MUDr. Petr Dulíček, 
Ph.D.

4. charitativní běh nadačního fondu AQUAPURA 
provázel déšť. Přesto se zúčastnilo více než sto 
běžců, kteří přispěli na pomoc pacientům s trombo-
embolií.

Nadační fond AQUAPURA podpořily v rámci charita-
tivního běhu také basketbalistky týmu Hradecké lvice.

Podpořit pacienty na antikoagulační terapii přišli 
v rámci 4. charitativního běhu nadačního fondu 
AQUAPURA také hokejisté týmu Mountfield Hradec 
Králové.

Výtěžek charitativního běhu předal manželům Pav-
lovi a Monice Staňkovým na ploše TJ Sokol Hradec 
Králové spoluorganizátor akce Mgr. Miroslav Volejník, 
prezident klubu (vlevo).

Ředitel Hotelu Letovisko Studánka Bc. Petr Čermák 
(uprostřed) věnoval nadačnímu fondu AQUAPURA 
šek na částku 10 000 Kč. Dar je určen na zvýšení 
kvality péče o pacienty s poruchami srážlivosti krve, 
kterým nadační fond pomáhá od roku 2011.

Dar pro nadační fond AQUAPURA převzali manželé 
Pavel a Monika Staňkovi od ředitele Mgr. Filipa Klvani 
ze společnosti Porsche Hradec Králové.

Pro Fakultní nemocnici Hradec Králové zajistil 
nadační fond AQUAPURA dar v roce 2016 hned 
dvakrát. První část laboratorního vybavení ve výši 30 
625 Kč byla předána v rámci 4. charitativního běhu 
na jaře a druhý dar ve výši 10 561 Kč získala IV. interní 
hematologická klinika FNHK na podzim. 

Úspěšný 5. charitativní golfový turnaj nadačního 
fondu AQUAPURA vynesl 122 400 Kč na pomoc 
pacientům s poruchou srážlivosti krve. Šek předal 
manažer resortu Golf & Spa Kunětická Hora Pavel 
Krejčík (vpravo). Vlevo: bývalý hokejový profesionál 
David Pospíšil, který v rámci turnaje osobně podpořil 
aktivity nadačního fondu AQUAPURA.

Druhý zleva: Mgr. Libor Zbořil ze spol. Legalcom 
advokátní kancelář, s.r.o., předal u příležitosti 5. 
charitativního golfového turnaje nadačního fondu 
AQUAPURA šek ve výši 6 000 Kč na pomoc lidem 
s tromboembolií. 
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A.                  Dlouhodobý majetek celkem                                                                           49 0

 II.                Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                                                    84 47

      4.            Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                                      47 47

      9             Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                               37 0

 IV.                Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                                                               -35 -47

      7.            Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí                                        -35 -47

B.                  Krátkodobý majetek celkem                                                                           1401 1328

 I.                 Zásoby celkem                                                                                       138 181

      1.            Materiál na skladě                                                                                  138 181

 II.                Pohledávky celkem                                                                                   10 0

      5.            Ostatní pohledávky                                                                                  10 0

 III.               Krátkodobý finanční majetek celkem                                                                  1253 1111

      1.            Pokladna                                                                                            14 96

      3.            Účty v bankách                                                                                      1239 1015

 IV.                Jiná aktiva celkem                                                                                  0 36

      1.            Náklady příštích období                                                                             0 36

AKTIVA CELKEM                                                                                       1450 1328

Finanční část

PASIVA

AKTIVA

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) Stav k prvnímu 
dni účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A.                  Vlastní zdroje celkem                                                                               1444 1322

 I.                 Jmění celkem                                                                                        1432 1340

      1.            Vlastní jmění                                                                                       55 55

      2.            Fondy                                                                                               1377 1285

 II.                Výsledek hospodaření celkem                                                                         12 -18

      1.            Účet výsledku hospodaření                                                                           0 -18

      2.            Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                         12 0

B.                  Cizí zdroje celkem                                                                                  6 6

 III.               Krátkodobé závazky celkem                                                                           6 6

     22.            Dohadné účty pasivní                                                                                6 6

PASIVA CELKEM                                                                                       1450 1328

 A.                 Náklady                                                                                             277 42

  I.                Spotřebované nákupy celkem                                                                          23 0

     1.             Spotřeba materiálu                                                                                  23 0

  II.               Služby celkem                                                                                       236 42

     8.             Ostatní služby                                                                                      236 42

  III.              Osobní náklady celkem                                                                               6 0

     9.             Mzdové náklady                                                                                      6 0

  VI.               Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem                                   12 0

    25.             Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku                                                   12 0

NáKLADy CeLKeM                                                                                      277 42

VÝNOSy

NáKLADy

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

 B.                 Výnosy                                                                                              137 164

  I.                Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                                                           125 164

     2.             Tržby z prodeje služeb                                                                              125 164

  IV.                                                       Ostatní výnosy celkem 12 0

    17.             Zúčtování fondů                                                                                     12 0

VÝNOSy CeLKeM                                                                                       137 164

C.                  Výsledek hospodaření před zdaněním                                                                  -140 122

D.                  Výsledek hospodaření po zdanění                                                                     -140 122

Odměna správní rady, revizora 0 Kč.

AQUAPURA, nadační fond, respektoval pravidlo stanovené statutem nadačního fondu o omezení nákladů 
souvisejících s jeho správou (do 30 % nadačního jmění). Dosažené procento správní režie nadačního fondu 
bylo 24 %. 

Hlavní činnost Hospodářská činnost
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Účel, na který byly nadační příspěvky použity k 31. 12. 2016

Předáno na základě darovacích smluv (částky včetně DPH).

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika
 » dar ve výši 10 561 Kč
 » spotřební materiál k přístrojům na měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační 
terapii

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika
 » dar ve výši 30 625 Kč
 » spotřební materiál k přístrojům na měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační 
terapii

Nemocnice Nové Město na Moravě, odd. OKLT
 » dar ve výši 54 888 Kč
 » lékařské přístroje k měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii
 » spotřební materiál k přístrojům na měření hodnot INR 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, odd. klinické hematologie
 » dar ve výši 34 880 Kč
 » reagencie k monitoringu antikoagulační léčby 

HEMACENTRUM spol. s r.o. Plzeň
 » dar ve výši 43 496 Kč
 » lékařské přístroje k měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii
 » spotřební materiál k přístrojům na měření hodnot INR

Finanční dary a věcné dary poskytnuté nadačnímu fondu AQUAPURA 
na základě darovacích smluv v hodnotě nad 10 000 Kč k 31. 12. 2016

JUDr. Pavel Staněk................................................................. 50 000 Kč
JUDr. Milan Suchánek ........................................................... 15 000 Kč
KAVALE spol. s r.o. ................................................................ 10 000 Kč
Královéhradecká provozní a.s. .............................................. 15 000 Kč

Vážení sponzoři a partneři,

porucha srážlivosti krve je onemocnění, které může postihnout 
každého. Škála rizikových faktorů je velmi široká. S touto nemocí 
se každoročně potýkají tisíce nově diagnostikovaných i dlouhodobě 
léčených pacientů, kteří podstupují antikoagulační léčbu. Vy-
bavenost nemocnic v ČR moderními lékařskými technologiemi 
a přístroji přitom právě v oblasti kvalitnější péče o pacienty s trom-
boembolií není dostatečná. Lidé musí v rámci léčby podstupovat 
časté a zatěžující odběry krve ze žíly namísto jednodušších odběrů 
krve kapilární. Již šest let se nadačnímu fondu AQUAPURA společně 
s Vámi daří tuto situaci postupně měnit k lepšímu. Vybavenost he-
matologických i dalších oddělení nemocnic se zlepšuje a velice Vám 
děkujeme za to, že se na zkvalitnění lékařské péče v naší zemi podí-
líte právě prostřednictvím nadačního fondu AQUAPURA.

Děkujeme také mediálním, reklamním, internetovým partnerům 
a sdělovacím prostředkům za pomoc v oblasti osvětového vzdělávání 
a zprostředkování informací o poruchách srážlivosti krve.

Velmi si Vaší přízně a podpory vážíme a děkujeme Vám.

Poděkování sponzorům a partnerům 
nadačního fondu AQUAPURA
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Ostatní partneřiHlavní partneři

Nader Safari

Ing. Vladimír Kasal

Ing. Václav Ludvík

Ing. Pavel Rambousek

Mgr. Petr Neckař
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Reklamní a mediální partneři

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Bohuslava Martinů 1038 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 45537135
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www.aquapura.cz

Výroční zprávu 2016 vydal AQUAPURA, nadační fond, v květnu 2017. 


