
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
za rok 2020



OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO

ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

ZPRÁVA O ČINNOSTI

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

PLÁNY NA ROK 2021

DĚKUJEME

2



ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a rodiče,  
příznivci naší organizace, 
kolegyně a kolegové, 

rok 2020 se do historie mnoha organizací výrazně 
zapíše. Ale nebyl to jen rok „covidu“. Bylo to rok výzev, 
nových příležitostí a projektů. Museli jsme, tak jako 
mnozí jiní, okamžitě přizpůsobit naše plánované akce 
novým podmínkám. A troufám si říct, někdy to bylo i ku 
prospěchu. Najednou se tam, kde docházela inspirace, 
objevily nové nápady, možnosti, příležitosti. Rok 2020 
byl těžký, ale přesto úspěšný!
Díky dotační podpoře Úřadu vlády ČR se nám povedlo 
uspořádat šest prezenčních a dvě online setkání v osmi 
velkých městech České republiky, kde měli rodiče dětí s 
golfovou nohou možnost navázat nová přátelství a 
vzájemně se podpořit.  

Účast na dvou konferencích pro odborníky z lékařského prostředí nám umožnila navázat a rozvíjet 
mezioborovou spolupráci a nabídnout tak aktivní podporu lékařům prvního kontaktu. Významným 
„poprvé“ také bylo uspořádání prvního semináře o léčebné Ponseti metodě pro fyzioterapeuty. 

Naši činnost vnímáme jako velký kruh vzájemné spolupráce a prospěšnosti: pacient – lékař –
pacientská organizace, a jsme rádi, že se nám plnění našich dlouhodobých vizí a snů daří. 

I v  následujícím roce chystáme aktivně rozvíjet spolupráci na všech úrovních. S velkým očekáváním 
sledujeme a aktivně se zapojujeme do vzniku evropské asociace pacientských organizací věnující se 
golfové noze. Naše činnost tak dostane další mezinárodní rozměr a podporu. 

Děkujeme za vaši trvalou přízeň a podporu. 

Za spolek Achilleus, 

Stanislava Bašatová
předsedkyně
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ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

SÍDLO SPOLKU:

Achilleus z.s.
Důl Jan 838 
273 06 Libušín

IČO: 26563525
Číslo účtu: 2200571587/2010
Číslo transparentního účtu: 2101507299/2010
Tel.: 724 203 083
E-mail: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz

Ke dni 31. 12. 2020 evidoval spolek Achilleus  celkem 5 řádných členů, 253 přidružených členů, z 
toho 3 čestné členy.

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Předseda spolku:   Stanislava Bašatová

SPRAVUJEME TYTO STRÁNKY:
www.achilleus.cz
www.ponseti.cz
www.pesequinovarus.cz
www.achilleus.shop
Facebooková skupina Pes Equinovarus (Czech Republic) - Achilleus z.s.
Facebooková skupina Pes Equinovarus dospělí (Czech Republic) - Achilleus z.s.

JSME ČLENY:
AVPO
Pacientské organizace Ministerstva zdravotnictví ČR
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ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

LIDÉ V ORGANIZACI v roce 2020:

Stanislava Bašatová – předsedkyně, ředitelka, lektor, koordinátor a administrátor workshopů, 
advokacie, lobbing
Veronika Labaštová – administrativní pracovník, výzkumný analytik
Tereza Vejvodová – finanční manažer
Klára Janatová – rešeršista, autor odborného článku
Martina Kovářová – specialista marketingu, administrativa e-shopu
Venuše Labaštová – půjčovna dlah

Dobrovolníci:
Veronika Benešová – příprava srazu 2021
Jiřina Jandourková – příprava srazu 2021, korektury
Martina Šikolová – advokacie
Barbora Martinisko – instagram
Gabriela Lucskaiová – příprava srazu 2021
Jaroslava Pokorná – příprava srazu 2021
Eliška Čabajová – koordinátorka on-line workshopů
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ZÁKLADNÍ FAKTA A CÍLE

HLAVNÍ CÍLE
- sdružení a podpora rodin s dítětem postiženým diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou 

vadou
- prosazování zkvalitňování zdravotní péče o děti s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou 

vadou s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů
- zvyšování všeobecné informovanosti o diagnóze PEC nebo jiných vrozených vad
- rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči, odbornou a laickou veřejností

PES EQUINOVARUS
- nejčastější vrozená vývojová vada dolních končetin, kterou je možné odhalit v těhotenství. Nohy 

novorozence svým tvarem připomínají golfové hole (odtud název golfová noha, dříve označované 
také jako koňská noha)

- chodidla jsou vlivem zkrácených šlach a vazů vtočená dovnitř a dozadu, pata je ve vysokém 
postavení.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

V roce 2020 jsme obdrželi dotaci od Úřadu vlády ČR na realizaci projektu Achilleus – nejste na to 
sami. Cílem projektu bylo během celého roku uspořádat sérii 8 workshopů pro rodiče dětí s 
vrozenou vadou pes equinovarus.  V únoru se realizoval první ze série workshopů. Vis major však 
zasáhla a workshopy jsme byli nuceni převést do druhé poloviny roku 2020. Následujících 5 
workshopů se uskutečnilo na základě osobního setkání, zbývající dva workshopy jsme byli nuceni 
kvůli covid situaci uspořádat on-line v průběhu měsíce prosinec.

 Plzeň – workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus

- Datum – 21.2.2020
- Místo konání – RC Vlnka
- Počet zúčastněných – 10 rodin (matka, dítě s PEC, doprovod)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

 Pardubice – workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 26.8.2020
- Místo konání - Mama&Me
- Počet zúčastněných - 4 rodiny (matka, dítě s PEC, doprovod)

 Jičín – workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 27.8.2020
- Místo konání – Herna Cipísek
- Počet zúčastněných - 4 rodiny (matka, dítě s PEC, doprovod)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

 Ostrava – workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 1.9.2020
- Místo konání – Dětský ráj
- Počet zúčastněných - 12 rodin (matka, dítě s PEC, doprovod)

 Brno – workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 3.9.2020
- Místo konání – Duhový ráj
- Počet zúčastněných - 20 rodin (matka, dítě s PEC, doprovod)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

 Olomouc – workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 5.10.2020
- Místo konání – Restaurace u Klásků
- Počet zúčastněných - 5 rodin (matka, dítě s PEC, doprovod)

 Ústí nad Labem – on-line workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 12.11.2020
- Místo konání – on-line
- Počet zúčastněných - 4
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

 České Budějovice – on-line workshop pro dospělé a rodiče dětí s pes equinovarus
- Datum – 15.12.2020
- Místo konání – on-line
- Počet zúčastněných – 9
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

V roce 2020 jsme zahájili série on-line konzultací pro rodiče dětí ve věku 0 – 1 rok, ve věku 1 – 3 roky 
a ve věku 3 a více let a dále samostatné on-line konzultace pro nastávající maminky dětí. 

Při těchto konzultacích odpovídala ředitelka spolku Stáňa Bašatová na otázky rodičů dětí s PEC a 
měla také připravené přednášky o vadě, dále se rozebírala témata související s vadou PEC, jako je 
např. fyzioterapie, vhodné obutí, léčba dekubitů po sádrování či dlahování atp.

15.5.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 1 – 3 roky
18.5.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 0 – 1 rok
20.5.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 3 a více let
25.5.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 0 – 1 rok
1.6.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 1 – 3 roky
3.6.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 3 a více let
15.6.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 0 – 1 rok
29.6.2020 - On-line konzultace  pro nastávající maminky dětí s diagnózou Pes equinovarus
13.7.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 1 – 3 roky
3.8.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 3 a více let
10.8.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 0 – 1 rok
17.8.2020 - On-line konzultace  pro nastávající maminky dětí s diagnózou Pes equinovarus
7.9.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 1 – 3 roky
5.10.2020 - On-line konzultace  pro nastávající maminky dětí s diagnózou Pes equinovarus
19.10.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 0 – 1 rok
16.11.2020 - On-line konzultace  pro rodiče dětí 1 – 3 roky

Historicky poprvé se konala první veřejná přednáška o vadě pes equinovarus, vzhledem k 
epidemiologickým opatřením v online prostředí. Přednášku vedla a na dotazy odpovídala ředitelka a 
předsedkyně pacientské organizace Stanislava Bašatová. Online prezentace zahrnovala informace v 
oblasti historie a etiologie vady, nejnovějších poznatků v Ponseti metodě a shrnovala kvalitu léčby v 
České republice. Na závěr přednášky bylo možné volně pokládat otázky a už v neformální rovině 
diskutovat o zkušenostech rodičů s léčbou. Přednášky se mimo širokou veřejnost zúčastnilo i několik 
fyzioterapeutů, kteří ocenili široký záměr témat vztahujících se k vadě pes equinovarus. 

22.6.2020 – Přednáška pro veřejnost na téma: Vrozená vada pes equinovarus
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

AKCE, KTERÝCH JSME SE ÚČASTNILI

7.3.2020 – Kubátovy dny 2020 – Ortopedicko-protetické sympozium na téma „Mezioborová 
spolupráce“

- pro spolek Achilleus se jednalo o první příležitost k navázání kontaktu s ortopedy a protetiky, z 
jejichž strany byl zájem o informace od spolku veliký, obdrželi jsme dokonce nabídky na účast na 
dalších workshopech a konferencích
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

AKCE, KTERÝCH JSME SE ÚČASTNILI

10.9.2020 – Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví – Čechova konference v Olomouci

- velká odborná konference na téma ultrazvuk a zobrazování v porodnictví a gynekologii
- naše pacientská organizace měla unikátní příležitost vysvětlit ve speciálním bloku o vrozené 

vývojové vadě pes equinovarus, co tato vada obnáší pro rodiče a jak mohou lékaři prvního 
kontaktu svým pacientkám – v prvních chvílích po sdělení diagnózy, pomoci

- vedle zvučných jmen pana doktora Martina Hynka z GENNET a paní doktorky Moniky Frydrychové 
z Nemocnice na Bulovce dostala příležitost promluvit i předsedkyně spolku Achilleus Stanislava 
Bašatová o tom, jak těžké je pro rodiče přijmout vrozenou vadu dítěte

- na této konferenci a i poté jsme se setkali s velice vstřícnými komentáři a žádostmi o zaslání 
podpůrných materiálů, dochází rovněž k prohlubování spolupráce
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

AKCE, KTERÉ JSME SPOLU/ORGANIZOVALI

12.9.2020 – Den jak noha

Divadelní spolek JenTak připravil pro širokou veřejnost osvětový Den jak noha s pestrým vzdělávacím 
programem a charitativním podtextem.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

AKCE, KTERÉ JSME SPOLU/ORGANIZOVALI

3.10.2020 – Workshop Můj život je pecka – seminář pro fyzioterapeuty

- mezioborová spolupráce je CESTA – cesta k vzájemnému pochopení, cesta k úspěšné léčbě pes 
equinovarus a cesta k dětství mnoha dětí bez bolestí

- na semináři se o své osobní zkušenosti s pes equinovarus podělili Stáňa Bašatová a Martina 
Šikolová

- seminář proběhl ve spolupráci s Sdynamic – kurzy Spiraldynamik a Sball v ČR za organizace Jany 
Ďurdíkové z Fyziodynamik
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

AKCE, KTERÉ JSME SPOLU/ORGANIZOVALI

Od 20.10.2020 – úterní a středeční zdravotně orientované cvičení s fyzioterapeutem
- organizátorem cvičení se stala Fakulta tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy
- mimořádná příležitost pro děti z Prahy ve věku 3 – 5 let
- zdravotně orientované cvičení s fyzioterapeutem jako komplexní prevenci možných důsledků 

dlahování u dětí s vadou pes equinovarus po dobu 6ti týdnů
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

V roce 2020 pracoval Achilleus na rozsáhlé statistice dat o vrozené vývojové vadě pes equinovarus v 
letech 2000 až 2018 z dat poskytnutých Národním registrem vrozených vad (ÚZIS). Jedná se o 
historicky první statistický výzkum, který dosud nebyl v České republice uskutečněn. Zaobírali jsme 
se následujícími kritérii:

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus na 10.000 živě narozených

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus v jednotlivých krajích ČR

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus v jednotlivých krajích ČR na 
10.000 živě narozených

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus dle výskytu v rodině

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus dle porodní váhy

- počet narozených dívek a chlapců s vrozenou vadou pes equinovarus dle měsíce narození

Statistická data z let 2000 až 2014 kromě jiného posloužila zejména jako podklad pro zpracování 
vlastního autorského odborného článku „Incidence of Clubfoot in the Czech Republic First
Nationwide Epidemiological Study in Central Europe over 14 – Year Period“, který bude v první 
polovině r. 2021 publikován v odborném periodiku Acta Orthopaedica.

Téměř v závěru roku jsme díky spolupráci rodičů našich malých pacientů rozeslali 6000 letáků a 
informačních brožur určených lékařům prvního kontaktu, do porodnic i do protetických ambulancí, 
abychom jim zjednodušili komunikaci s pacienty a bylo možné podpořit rodiče ihned od počátku 
léčby.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

NAVÁZALI JSME SPOLUPRÁCI S:

AVPO
- v roce 2020 jsme se stali hrdými členy Asociace veřejně prospěšných společností. Spolupráci jsme 

zahájili připojením do projektu „Posilováním kompetenci neziskových organizací k silné občanské 
společnosti“

Clubfoot EU
- ve spolupráci s partnerskou pacientskou organizací Stichting Klompvoet v Nizozemí jsme se stali 

zakládajícími členy Evropské asociace pacientských organizací věnujících se PEC. Věříme, že se 
nám společně podaří pro všechny země Evropy nastavit vysoký standard v léčbě Ponseti metodou

Ponseti International Association
- díky spolupráci s nizozemským spolkem jsme měli příležitost představit on-line naši činnost také v 

kolébce Ponseti metody v Ponseti International Association. Dr. Morcuande (nástupce Dr. 
Ponsetiho) zaujal náš malý spolek v naší malé zemi rozsahem svých činností a dopadu

V roce 2020 byla také navázána spolupráce s influencery na instagramu a facebooku:

Kristýna Hyská – finalistka Miss ČR
Nikola Truhlářová – Miss Golf 2020
Barbora Kafková – influencerka, cestovatelka
Natálie Ferčáková – jumping trainer
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

21



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
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PLÁNY NA ROK 2021

Projekty, které plánujeme realizovat v následujícím roce:

 celorepublikové víkendové setkání rodičů dětí s PEC

 série 3 workshopů ve městech Karlovy Vary, Praha a České Budějovice

 série 15 tematických webinářů, z toho 4 budou s odborníky z řad fyzioterapie, ortopedie a 
pedologie

 účast na konferenci v Holandsku (budeme jedním ze zakládajících členů Evropské asociace 
Clubfoot

 plánujeme uskutečnit rozsáhlý dotazníkový průzkum, který poskytne základ pro etiologickou 
studii 

 aktualizace, dotisk a distribuce tiskovin 

 účast na projektu AVPO – Podpora profesionalizace NNO

 zapojení se do aktivit projektu pacientského hubu

 účast na Neonatologické konferenci 2021

 realizace webové platformy pro odborníky o vadě PEC
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DĚKUJEME

Děkujeme všem těm, kteří se v roce 2020 dobrovolně podíleli na chodu a úspěchu spolku Achilleus, 
i těm, kteří nám přispěli většími či menšími finančními částkami. Velice si této pomoci vážíme.

Finanční dary nad 5.000,- Kč:

 ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. – 30.000,- Kč

 ALTOA s.r.o. – 20.000,- Kč

 ČSOB, a.s. – 15.674,- Kč

 Jaroslav Hlaváček – 15.674,- Kč

 Josef Holcner – Zemní práce s.r.o. – 10.000,- Kč

 ELP Consulting s.r.o. – 10.000,- Kč

 o.s. Havlíčkova Borová – 10.000,- Kč

 Hana Vencová – 7.000,- Kč

 About You crowdfundingová kampaň – 6.257,53 Kč

Drobní dárci poskytli přes portál darujme.cz částku 129.044,95 Kč. 
Díky zapojení se do portálu givt.cz poskytli drobní dárci svými nákupy částku 5.673,- Kč.
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