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Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v MŠ Litvínovská 490, Praha 9 
 
 

Dne 1. 4. 2019 bylo nahlášeno ředitelkou MŠ Litvínovská 490, Litvínovská 490, Praha 9 (dále jen ,,MŠ 
Litvínovská“) na Hygienickou stanici hl. m. Prahy se sídlem v Praze (dále jen ,,HSHMP“), pobočku 
Sever, konkr. na odd. hygieny dětí a mladistvých, výskyt salmonelózy u několika dětí. Zároveň během              
dne 1. 4. 2019 bylo nahlášeno  na protiepidemické oddělení pobočku Sever  5 potvrzených případů              
S. enteritidis u dětí předškolního věku s bydlištěm na Praze 9 z diagnostických laboratoří.  
Se všemi rodiči výše uvedených dětí bylo provedeno epidemiologické šetření a bylo zjištěno, že děti 
navštěvují MŠ Litvínovská  a první příznaky onemocnění se vyskytly v rozmezí od 24.3. do 29. 3. 2019.   
 
Obecně k salmonelóze -  jedná se o infekční průjmové onemocnění, které se projevuje horečkou, 
průjmem, zvracením a bolestmi břicha. Intenzita a délka potíží se může lišit v závislosti na celkovém 
zdravotním stavu, věku nemocného a na infekční dávce, kterou člověk přijme. Jsou popsána                            
i bezpříznaková onemocnění. Inkubační doba, tzn. doba od nakažení do výskytu klinických příznaků je 
obvykle 1 – 3 dny, delší inkubační doba (literatura udává až 16 dní)  je popisována u onemocnění 
s nízkou infekční dávkou. U druhu Salmonella enteritidis je  minimální infekční dávka 103 - 105  zárodků 
v 1 g. Člověk se salmonelou nakazí konzumací potraviny, která salmonelu obsahuje (potraviny 
živočišného původu, zejména maso, vejce), pokud se nedostatečně tepelně upraví nebo konzumací 
sekundárně kontaminované potraviny při nevhodné manipulaci a křížení provozu. Nemocný člověk 
vylučuje salmonelu stolicí a přenos od osoby k osobě při dodržování běžných hygienických zásad je 
výjimečný. 
 
Dne 2. 4. 2019 bylo provedeno místní šetření zaměstnanci HSHMP pobočky Sever protiepidemického 
oddělení a oddělení hygieny dětí a mladistvých. Šetření bylo zaměřeno k objasnění zdroje nebo vehikula 
onemocnění, byl kontrolován jídelníček, vč. technologie přípravy jídel, manipulace a použití surovin 
některých rizikových potravin. Dále zjišťováno, zda v MŠ neprobíhaly  rizikové akce nebo rizikové 
pracovní činnosti.  
Téhož dne byl také proveden Státní zdravotní dozor  (dále jen „SZD“) stravovací části a odebrány vzorky 
některých potravin (hovězí a kuřecí maso, vejce, koření). Při tomto SZD stravovací části byly  zjištěny 
závady – vejce s prošlou minimální dobou trvanlivosti, nevhodná  manipulace při rozmražování masa. 
Vejce byla ihned zlikvidována. Za uvedené závady bude s MŠ Litvínovská zahájeno správní řízení. 
Dále bylo na místě také dojednáno zajištění protiepidemických opatření v MŠ Litvínovská (informovat 
rodiče o výskytu onemocnění, zvýšený úklid a dezinfekce, důkladná hygiena rukou, evidovat docházku a 
hlásit každý nový případ). 
Dne 4. 4. 2019 byly provedeny stěry z pracovních ploch a kuchyňského vybavení ve stravovacím 
provozu  zaměstnanci HSHMP. Výsledky stěrů byly negativní. 
Dne 10. 4. 2019 byla provedena kontrola SZD školky a dodržování stanovených opatření.  MŠ 
Litvínovská v zajištění protiepidemických opatření s HSHMP spolupracovala. 

 
V průběhu měsíce dubna byly aktivně dohledány další případy potvrzených onemocnění salmonely 
zaměstnanci protiepidemického oddělení HSHMP pobočky Sever ve spolupráci s MŠ Litvínovskou.  
Případy onemocnění dle prvních příznaků se vyskytly od 24. 3. 2019 do 5. 4. 2019, ojedinělé  poslední 
případy 15.4. a 17. 4. 2019. Vrchol epidemické křivky zaznamenán  od 28.3. až 30.3.2019. Celkem 
onemocnělo 53 dětí a 2 osoby personálu. V 11 případech se jednalo o bezpříznakové onemocnění. 
 
Z odebraných potravin byl záchyt salmonely ve dvou ze tří balení vakuovaných mražených kuřecích 
steaků, fa. drůbež Dýšina, prodejce: Bidfood Czech Republic s.r.o., IČO: 28234642, země původu: 
Polsko. Číslo šarže: 1909120324, datum minimální trvanlivosti: 24. 8. 2020, číslo šarže 190922034, 
datum minimální trvanlivosti: 25. 8. 2020.  
Oba vzorky odebraného masa a 5 vzorků odebraného biologického materiálu nemocných byly odeslány 
do Výzkumného  ústavu veterinárního lékařství v Brně k podrobné analýze.  
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Vzorky nemocných byly náhodně vybrány dle prvních příznaků v průřezu od 24.3. do 5.4. Podle 
výsledků analýzy všech 5 nemocných (2 osoby personálu a 3 děti) onemocnělo shodným typem                        
S. enteritidis, fágový typ 8, MLVA profil 2-11-7-3-2. Jedná se o běžný kmen vyskytující se v České 
republice, vehikulem mohou být vejce a drůbeží maso. Výsledky vyšetření vzorků masa se ale 
neshodovaly s výsledky vzorků nemocných. Bylo odebráno maso, které bylo v době kontroly ve 
stravovacím provozu ve skladu, vzhledem k tomu, že se nevede evidence odebraných šarží výrobků 
(není  povinná), nelze zpětně doložit, zda  byla odebrána zrovna šarže balení, ze kterého se před 
výskytem onemocnění  vařilo.  Ze strany HSHMP bylo nařízeno, že maso dvou šarží, ve kterých 
laboratorním vyšetřením byla potvrzena Salmonella, je vyřazeno ze spotřeby do dořešení situace Státní 
veterinární správou.   
 
Epidemická křivka manifestních onemocnění ukazuje na opakovanou nebo protrahovanou expozici 
původci onemocnění. Dle výsledku epidemiologického šetření, státního zdravotního dozoru a 
laboratorních výsledků je zřejmé, že onemocnění časově i místně souvisí s MŠ Litvínovská. Mohlo tedy  
při přípravě jídla ve školní jídelně dojít k nedostatečné tepelné úpravě, resp. vzhledem 
k protrahovanému průběhu epidemie lze však spíše usuzovat na sekundární kontaminaci pokrmů. 
 
 
 
Zpracovala dne 15. 5. 2019 
 
Mgr. Romana Vanclová  
vedoucí protiepidemického oddělení 
Hygienické stanice hl. m. Prahy pobočka Sever 
 
MUDr. Zdeňka Jágrová 
pověřená zastupováním ředitele 
Hygienické stanice hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


