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Vyjádření k závěrečné zprávě HSHP o epidemii salmonelózy v MŠ Litvínovská 490. 

Ráda bych vyjádřila za sebe i personál kuchyně Mateřské školy lítost nad celou situací 

ohledně onemocnění salmonelou v MŠ.  

Po celou dobu jsme s HSHMP a SZD spolupracovali, snažili se přijít na původ onemocnění a 

všemi doporučenými hygienickými opatřeními eliminovat další šíření nákazy. 

Byli jsme a jsme i nadále přesvědčeni o nemožnosti nákazy nedostatečnou tepelnou úpravou 

masa, ani sekundární kontaminací. 

 Všech 23 vzorků stěrů prostorů kuchyně, lednic a kuchyňského náčiní je negativních.  

Vejce, která byla v lednici s prošlou minimální dobou trvanlivosti, nám při pravidelné 

kontrole skladových zásob, naší nepozorností unikla, byla rovněž negativní. Strávníci je po 

době minimální trvanlivosti nedostali v žádném pokrmu. Nadále budeme skladové zásoby 

kontrolovat daleko precizněji. 

Nevhodná manipulace při rozmrazování masa, se netýkala kuřecích mas, ale na dotaz při 

šetření jsme odpověděli, že velké bloky masa jako celá vepřová kýta, o váze 7-10 kg 

rozmrazujeme nikoliv v lednici, jak nám ukládá legislativa (bezpečná manipulace 

s potravinami), ale ve dřezu pod vodou, neboť v lednici nám takto velký blok nerozmrzne. I 

v dřezu pod vodou, je druhý den ráno maso v prostředku zmrzlé a voda velmi studená. 

Nedochází k degradaci masa ve smyslu kvality, neboť maso je nerozbalené, ve vakuovém 

obalu. Je to naše zpochybnění, nadále již budeme nakupovat masa v menších baleních, aby 

nebyl problém s jeho rozmrazováním. 

Ve dvou vzorcích kuřecího masa ze tří, které byly v Mateřské škole konzumovány v březnu 

2019, byla zjištěna salmonelóza. 

Státní veterinární ústav v Brně při podrobné analýze zjistil, že maso a 5 vzorků biologického 

materiálu dětí a personálu nemá stejný fágový typ a neshodují se.  

Ve zprávě je uvedeno, že inkubační doba je 1-3dny a literatura popisuje až 16 dní. U nás se 

salmonelóza vyskytla v rozmezí 26 dnů. Stále si nedovedu vysvětlit, jak se mohla onemocnění 

v tak velkém časovém intervalu šířit.  

Závěrem zprávy se píše o opakované nebo protahované expozici původci onemocnění, 

výsledcích laboratorních šetření, sekundární kontaminaci, výsledcích epidemiologického 

šetření a to vše s tím, že je zřejmé, že nákaza souvisí s MŠ Litvínovská. 

Při negativních stěrech z varny, neshodných typech salmonelózy ze vzorků masa a 

biologických materiálech nakažených si nedokážeme závěr šetření vysvětlit.  
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Přesto výsledky správního řízení ze strany SZD budeme respektovat a nadále pracovat 

v souladu se všemi nařízeními a dle svého nejlepšího svědomí. 

Za kolektiv kuchyně Mateřské školy Litvínovská 490. 

V Praze dne 15.5.2019                                        Hospodářka ŠJ  -   Renáta Vítek                                                        

  

 


