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Úvod

Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o postupech ve stravovacích
jednotkách v souvislosti s výskytem alimentárních onemocnění. Poukazuje na
nevhodné zacházení s potravinami a nedodržování stanovených postupů, které
mohou zapříčinit kontaminaci již hotových pokrmů s následným možným
výskytem onemocnění. Zaměřuji se na stravovací zařízení typu restaurací, tedy
stravování otevřené veřejné a závodního stravování typu – výdejny, vývařovny,
stravování uzavřené a popisuji náplň práce pracovníka Hygienické stanice hl. m.
Prahy, oboru hygiena výživy. Dále v této práci poukazuji na možná preventivní
opatření, která spočívají zejména v řádném proškolení personálu. Analýzy trendu
výskytu alimentárních nákaz v souvislosti se stravováním ve veřejných jednotkách
byly zpracovány na základě dat, která podléhají povinnému hlášení a jsou
obsahem výročních zpráv. Uvedená data byla použita pouze z území hlavního
města Prahy v letech 2006 - 2011. Toto šestileté období k analýze jsem zvolila
s ohledem na dobu svého profesního působení na Hygienické stanici hl. m. Prahy,
jako odborný pracovník hygieny výživy.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1 ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY
Obecný úvod
Onemocnění sdružená v této skupině infekcí jsou vyvolána různými
etiologickými agens. Etiologicky se podaří prokázat asi jen polovinu onemocnění.
Společnou vstupní branou alimentárních nákaz je zažívací trakt a cesty přenosu
především potravinami, vodou a kontaminovanýma rukama. Obvykle je
lokalizace infekce soustředěna na střevní sliznici, z tohoto důvodu jsou
nejčastějšími klinickými projevy především bolesti břicha, průjmy a zvracení.
Potraviny mohou být kontaminovány buď primárně, jsou-li připraveny
z infikovaných zvířat, nebo sekundárně nemocným člověkem nebo nosičem
infekce (eventuálně zvířetem či hmyzem) při přípravě, distribuci, transportu a
uskladnění stravy.
Mechanismy účinku jednotlivých původců alimentárních nákaz jsou různé.
V některých případech jde o lokální poškození střevní sliznice, jindy etiologické
agens proniká do krve, tkání i jiných orgánů, nebo se uplatňuje rozmanité
působení uvolněných toxinů (HAMPLOVÁ, 2015).

Mezi epidemiologicky významné původce alimentárních nákaz patří:
- viry (rotaviry, echoviry, některé viry coxackie, některé adenoviry, viry
hepatitidy A, E, virus dětské přenosné obrny)
- bakterie (salmonely, shigely, kampylobaktery, yersinie, Escherichia coli, vibria,
enterobakterie)
- parazité (tasemnice, améby, škrkavky, prvoci)
- toxiny bakterií (stafylokokový enterotoxin, toxiny klostridií, enterotoxiny
některých typů Escherichia coli, enterotoxin bakterie Bacillus cereus)
- další agens - původce Creutzfeld Jacobovy nemoci (HAMPLOVÁ, 2015).
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1.1 Alimentární toxikoinfekce

1.1.1 S a l m o n e l ó z a

Charakteristika původce onemocnění
Salmonely jsou primárními střevními patogeny člověka a zvířat domácích i
divokých (LOBOVSKÁ, 2001). Jsou to gramnegativní bakterie patřící do čeledi
Enterobacteriaceae (HAMPLOVÁ, 2015). Rod Salmonella je dále rozdělen na 2
bakteriální druhy: Salmonella enterica a Salmonella bongari (ŠATRÁN, 2006).
V současnosti je popsáno více než 2200 sérotypů Salmonella enterica. V ČR se
nejčastěji uplatňuje sérotyp Salmonella enteritidis, který vyvolává více než 98 %
všech onemocnění. V etiologii se dále uplatňují také sérotypy Salmonella
typhimurium, agona, infantis, a jiné (HAMPLOVÁ, 2015).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Salmonely jsou značně odolné vůči zevním podmínkám. Mohou růst
v prostředí s kyslíkem i bez něho, odolávají vyschnutí, ve vlhkém prostředí vydrží
týdny a ve zmraženém dokonce měsíce (HAMPLOVÁ, 2015). Vyhovuje jim
alkalické prostředí, proto přežívají a množí se ve žluči (HAVLÍK, 2002). Spolehlivě
je ničí kyselé prostředí, teploty nad 70°C i běžné dezinfekční prostředky,
(HAMPLOVÁ, 2015).

Zdroj
Zdrojem infekce jsou nejčastěji hospodářská zvířata jako skot a drůbež,
ale mohou to být i hlodavci, ptáci a plazi. Člověk jako zdroj se uplatňuje jen
výjimečně, převážně při hrubém nedodržení hygienických zásad, příp. u vysoce
vnímavých jedinců. Zdrojem infekce mohou být rekonvalescentní, případně
dlouhodobí nosiči po celé období vylučování salmonel (HAMPLOVÁ, 2015).
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Výskyt a vnímavost
Salmonely se vyskytují celosvětově. Větší význam mají ve vyspělých
zemích,

což

pravděpodobně

souvisí

s hromadnou

živočišnou

výrobou,

skladováním a distribucí potravin, s přechodem na rychlý způsob stravování,
hromadnou přípravou polotovarů a teplých pokrmů a s používáním některých
technologií při závěrečných úpravách potravin. V ČR nastal významný vzestup
počtu onemocnění po roce 1989. Souviselo to nejen s liberalizací výroby,
distribucí a prodejem potravin, ale i s importem termorezistentních kmenů
Salmonelly enteritidis (fagotyp 8) v surovinách a potravinách dovážených z jiných
zemí. V poslední době dochází i u nás k vzestupu výskytu Salmonelly
typhimurium (fagotyp DT 104), která je rezistentní vůči antibiotické terapii.
V posledních letech je ročně hlášeno 8 – 20 000 salmonelóz, z nichž 10 – 20 %
probíhá v rámci epidemických výskytů. Onemocnění má v našich podmínkách
výrazně sezónní charakter s maximem v letních teplých měsících.
Vnímavost je všeobecná a postinfekční imunita je krátkodobá. Nejvyšší specifická
nemocnost je hlášena u dětí do 9 let. Klinická závažnost je nevyšší v okrajových
věkových skupinách, u imunosuprimovaných osob a u osob se závažným
chronickým onemocněním (HAMPLOVÁ, 2015).

Cesta přenosu
Salmonely se přenášejí především prostřednictvím potravin, ve kterých
měly dostatečný čas a správnou teplotu k pomnožení. K přenosu infekce dochází
nejčastěji po konzumaci masa, mléka a vajec od infikovaných zvířat. Ke
kontaminaci živočišných produktů dochází buď primárně, tzn. po infekci zvířete
prostřednictvím krmiva nebo steliva (zde se uplatňuje význam hlodavců).
Infikovaná zvířata nemusí mít žádné příznaky. Při předporážkovém stresu se
extraintestinálně mohou vyplavit kvanta salmonel. Ke kontaminaci vajec dochází
kontaktem se stolicí nebo transovariálně. K sekundární kontaminaci dochází
během výroby, distribuce, skladování a zpracování produktů, vesměs po kontaktu
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s dalšími dosud nekontaminovanými produkty, nebo při zpracování potravin, kde
se kříží čistý a nečistý provoz, bez dalšího tepelného případně chemického
opracování (kontaminace pracovních ploch, nástrojů, nádobí, přepravek apod.)
(HAMPLOVÁ, 2015). Přenos salmonely z člověka na člověka je možný jen
výjimečně (HAVLÍK, 2002).
Jako vehikulum se nejčastěji uplatňují cukrářské výrobky (žloutkové věnečky,
různé krémy), lahůdkářské výrobky (majonézy, saláty), uzeniny, výrobky z masa,
zmrzliny či sušená mléka (HAMPLOVÁ, 2015).

Klinický obraz
Onemocnění začíná náhle z plného zdraví nechutenstvím a zvracením,
které jsou často spojeny s křečovitými bolestmi břicha, průjmem, bolestmi hlavy,
horečkou a malátností (HAMPLOVÁ, 2015). Infekční dávka je při nákaze
gastroenterickými salmonelami vysoká – zpravidla 106 – 109 mikrobů (HAVLÍK,
2002). Onemocnění probíhá několik hodin až dnů, výjimečně potíže přetrvávají
déle než 3 týdny. Většina nemocných následně vylučuje salmonely 4 až 6 týdnů,
výjimečně toto nosičství a doba vylučování může přesáhnout i rok. K nosičství po
onemocnění salmonelózou dochází u 0,1 – 0,5 %, může však vzniknou i po
bezpříznakové infekci. Mezi komplikace základního klinického obrazu patří
dehydratace, selhání ledvin, zánět tlustého střeva, septikémie, mezi projevy
extraintestinální infekce patří zejména zánět mozkových blan, kostí, kloubů, plic,
ledvin a srdečních chlopní. Především u starších lidí jsou dehydratace a selhání
ledvin příčinou úmrtí. Podávání antibiotik nezkracuje vylučování salmonel, jejich
aplikace ji naopak po počáteční negativizaci nálezu často prodlužuje
(HAMPLOVÁ, 2015).

Inkubační doba
Inkubační doba je 6 – 48 hodin, v průměru 10 hodin (HAMPLOVÁ, 2015).
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Diagnostika
Na základě klinických projevů lze diagnózu stanovit jen při epidemických
resp. rodinných výskytech na základě časových a místních souvislostí. Při
diagnostice sporadických případů lze na tuto diagnózu myslet na základě
častějšího výskytu vysokých horeček a bolestí břicha, stolice je vesměs bez
obsahu krve. Diagnóza je definitivně potvrzena kultivací ze stolice, moče,
případně krve. Pro epidemiologické účely lze následně provádět fagotypizaci
(HAMPLOVÁ, 2015).

1.1.2 K a m p y l o b a k t e r i ó z a

Charakteristika původce onemocnění
Původcem onemocnění jsou mikroaerofilní bakterie kampylobaktery
(HAMPLOVÁ, 2015). Nejčastější druhy, které vyvolávají gastrointestinální
onemocnění u lidí, jsou Campylobacter jejuni a Campylobacter coli, ostatní
kampylobaktery

jako

Campylobacter

fetus,

Campylobacter

upsaliensis,

Campylobacter lari vyvolávají častěji extraintestinální nákazy (ŠATRÁN, 2006).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Campylobacter jejuni vydrží ve vodě, mléce a potravinách při teplotě +4°C
i několik týdnů. Nesnáší vyschnutí, pasterizaci, mražení, kyselé pH a chlorování
(HAVLÍK, 2002).

Zdroj
Kampylobaktery jsou v přírodě široce rozšířeny (LOBOVSKÁ, 2001).
Hlavním rezervoárem je trávicí trakt volně žijících a domácích ptáků a savců.
Vyskytují se v potravinách živočišného původu z drůbeže, skotu, prasat a ovcí,
rovněž také u domácích zvířat - psů a koček, u volně žijících domácích ptáků a
v přírodních vodních zdrojích (ŠATRÁN, 2006). Člověk je zdrojem jen při hrubém
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porušení hygienických zásad (HAMPLOVÁ, 2015).

Výskyt a vnímavost
Onemocnění se vyskytuje celosvětově. V ČR dochází v posledních letech
k výraznému nárůstu počtu kampylobakterióz, které mají v našich podmínkách
výrazně sezónní charakter s maximem výskytu od května do srpna. Zvyšuje se i
podíl importovaných nákaz v rámci tzv. cestovatelských průjmů. Vnímavost je
všeobecná a postinfekční imunita je krátkodobá (HAMPLOVÁ, 2015).

Cesta přenosu
K přenosu nákazy dochází nejčastěji nedostatečně tepelně upravenými
nebo kontaminovanými pokrmy (HAVLÍK, 2002). Rizikové bývá grilování masa, při
kterém ne vždy dojde k dostatečnému tepelnému ošetření masa v jádře
(ŠATRÁN, 2006). Přenos je možný také nepasterizovaným mlékem nebo vodou,
případně kontaminovanýma rukama po kontaktu s infikovanými zvířaty
(HAMPLOVÁ, 2015).

Klinický obraz
Příznaky tohoto onemocnění mohou být od mírných až po velice těžké
(ŠATRÁN, 2006). Infekční dávka je malá, většinou do 104 kampylobakterů.
Onemocnění začíná netypickými projevy, které trvají 12 – 24 hodin, a to
horečkou, únavností, bolestmi hlavy i svalů a teprve pak začne průjem. Stolice
jsou převážně vodnaté nebo i s příměsí krve, které jsou doprovázeny bolestmi
břicha či tenesmy (HAVLÍK, 2002). Může se objevit i nauzea a zvracení. Často se
vyskytuje mezenteriální lymfadenitida, část postižených se proto dostává na
chirurgická oddělení. Onemocnění probíhá zpravidla několik dnů. Mezi
komplikace základního klinického obrazu patří reaktivní artritida, cholecystitida,
meningitida, hemolytická anémie a syndrom Gullain-Barre. Po infekci často
dochází k nosičství, které nepřesahuje 6 týdnů (HAMPLOVÁ, 2015).
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Inkubační doba
Inkubační doba trvá 1 – 7 dnů, průměrně kolem 3 dnů (HAMPLOVÁ, 2015).

Diagnostika
Na základě klinických projevů lze diagnózu stanovit jen při epidemických,
resp. rodinných výskytech na základě časových a místních souvislostí. Při
diagnostice sporadických onemocnění lze na tuto diagnózu myslet na základě
častějšího výskytu bolestí břicha a stolice s krví. Diagnóza je definitivně potvrzena
kultivací z rektálního výtěru, případně průkazem protilátek. Pro epidemiologické
účely lze následně provádět typizaci (HAMPLOVÁ, 2015).

1.1.3 S h i g e l ó z a

Charakteristika původce onemocnění
Shigelóza je extrémně nakažlivé průjmové onemocnění, které se vyskytuje
v oblastech se zhoršenými hygienickými podmínkami (Medicínské centrum
Praha, 2014). Původcem nákazy jsou gramnegativní tyčinkovité bakterie z čeledi
Enterobacteriaceae, které se dělí do 4 skupin a to - Shigella flexneri, Shigella
sonei, Shigella dysenteriae a Shigella boydií. V našich podmínkách se nejčastěji
vyskytuje Shigella sonei (HAMPLOVÁ, 2015). Všechny bakterie rodu shigella
produkují

termolabilní

toxiny,

kromě

Shigelly

dysenteriae,

která

je

nejnebezpečnější, protože produkuje termostabilní nejsilnější toxin (Informační
centrum Ministerstva zemědělství, 2012).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Shigely jsou velmi citlivé na zevní prostředí, zejména na vyschnutí a na všechny
běžné desinfekční prostředky (HAMPLOVÁ, 2015).
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Zdroj
Zdrojem infekce je nemocný člověk nebo rekonvalescentní nosič (HAMPLOVÁ,
2015).

Výskyt a vnímavost
Infekce se vyskytuje celosvětově. Z dlouhodobého hlediska dochází ve vyspělých
zemích ke snižování výskytu. Každoročně je v ČR podchyceno několik stovek
onemocnění (HAMPLOVÁ, 2015). Nákaza se vyskytuje především v kolektivech,
kde se obtížně dodržují základní hygienická pravidla, proto je výskyt této nákazy
nejčastější u Rómů, v ústavech sociální péče, v psychiatrických léčebnách či
dětských táborech. Vnímavost je všeobecná, po překonání nemoci zůstává
minimální odolnost (Informační centrum Ministerstva zemědělství, 2012).

Cesta přenosu
Shigelóza je typické onemocnění „špinavých rukou“. Fekálně-orální přenos je
uskutečňován přímým kontaktem či nepřímo kontaminovanými předměty
(Informační centrum Ministerstva zemědělství, 2012). Alimentární přenos bývá
zprostředkován mlékem, vodou nebo potravinami. Vektorem mohou být pasivně
mouchy, příp. jiný hmyz. Období nakažlivosti trvá po celé období vylučování
shigel ve stolici (HAMPLOVÁ, 2015).

Klinický obraz
Shigelóza je nejnakažlivější bakteriální střevní nákaza. K vypuknutí onemocnění
stačí velmi malá infekční dávka, a to 10 – 1000 mikrobů (Informační centrum
Ministerstva zemědělství, 2012). Bakterie se nejprve pomnožují v tenkém střevě,
odkud se posouvají do tlustého střeva. Napadají krycí tkáně a na sliznici vytvářejí
zánětlivá až nekrotická ložiska, přičemž postižená bývá především distální část
tlustého střeva. Shigely vypouštějí do okolí toxiny, díky nimž snáze napadají
hostitelské buňky. Největší komplikace způsobuje tzv. shiga toxin produkovaný
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bakterií Shigella dysenteriae, který má vlastnosti cytotoxinu, neurotoxinu a
endotoxinu a vyvolává velmi závažné onemocnění. Charakteristickými příznaky
shigelózy jsou svíravé až křečovité bolesti břicha, teploty, tenesmy, vodnaté
průjmy o velkém objemu, které se postupně zahušťují a stolice pak obsahuje
stopy hlenu a krve. Pacient je silně dehydratován a v těžších případech může
dojít až k protržení střevní stěny. Ve výjimečných případech může onemocnění
probíhat bezpříznakově. U kojenců a batolat hrozí nebezpečí vzniku tzv.
hemolyticko-uremického syndromu (HUS), kdy dochází k akutnímu selhání ledvin
a poškození různých orgánů. Tato komplikace je však u shigelózy poměrně
vzácná, častěji je HUS způsoben enterohemoragickou Escherichiou coli (EHEC)
(Medicínské centrum Praha, 2014). Po prodělané infekci může dojít
k několikatýdennímu epidemiologicky závažnému nosičství (HAMPLOVÁ, 2015).

Inkubační doba
Inkubační doba je krátká, obvykle 1-3 dny nebo 1-5 dnů, v průměru kolem 2 dnů
(HAMPLOVÁ, 2015).

Diagnostika
Pro přímou diagnostiku tohoto průjmového onemocnění se provádí rektální stěr
s následným kultivačním vyšetřením původce. Lze ji rovněž prokázat i nepřímou
metodou a to stanovením specifických protilátek ze vzorku krve nakaženého
(Medicínské centrum Praha, 2014).
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1.2 Alimentární intoxikace

1.2.1 S t a f y l o k o k o v á e n t e r o t o x i k ó z a

Charakteristika původce onemocnění
Původcem jsou grampozitivní stafylokoky, respektive termostabilní
enterotoxiny produkované některými kmeny Staphylococcus aureus. Z pěti
známých toxinů A až E způsobuje onemocnění nejčastěji typ A (HAMPLOVÁ,
2015).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Enterotoxiny jsou z hlediska kulinářského značně termorezistentní, tzn.,
odolávají vysokým teplotám. Enterotoxiny jsou schopné vydržet i 30 minutový
var (BENCKO, 2009).

Zdroj
Zdrojem infekce je člověk. Nejčastěji se uplatňují nosiči stafylokoků v nosohltanu
nebo lidé s hnisavými ložisky na kůži (panaricia, bércové vředy apod.), kteří kontaminují hotové pokrmy, jejichž chuť se zlepšuje uležením, podávají se studené
nebo se jen ohřívají. Pomnožené stafylokoky následně vytvoří značné množství
toxinu, který snese zahřátí. Vehikulem tedy mohou být smetanové omáčky, sekaná, šunka, různé uzeniny, cukrářské výrobky apod. (LOBOVSKÁ, 2001).

Výskyt a vnímavost
Onemocnění se vyskytuje celosvětově. V ČR bylo v posledních letech
evidováno každoročně několik desítek intoxikací, podchycena jsou pouze
onemocnění v epidemiích. U sporadických nákaz etiologie není zpravidla
objasňována. Vnímavost je všeobecná (HAMPLOVÁ, 2015).
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Cesta přenosu
K přenosu

onemocnění

dochází

nejčastěji

prostřednictvím

kontaminovaných potravin, jejichž uchovávání napomáhá pomnožení mikrobů a
produkci toxinů. Při opakovaném nedostatečném ohřívání se sice zničí
stafylokoky, ale ne toxiny (HAMPLOVÁ, 2015).

Klinický obraz
Za 1 – 6 hodin po požití kontaminované potraviny dochází k náhlým
křečím v žaludku, nauzee a zvracení. Později se může objevit i průjem (HAVLÍK,
2002). Pro intoxikace je typický afebrilní či subfebrilní průběh. Průjem není
dominantním příznakem. Po dramatickém začátku dochází k úzdravě do 24 hodin
(HAMPLOVÁ, 2015). Intoxikace je nebezpečná pouze pro malé děti a starší a
oslabené

osoby,

kterým

není

poskytnuta

přiměřená

péče

spočívající

v dostatečném přísunu vody a minerálů. Hospitalizují se jen případy s těžkým
klinickým průběhem (BENCKO, 2009).

Inkubační doba
Inkubační doba je 1 – 6 hodin (LOBOVSKÁ, 2001).

Diagnostika
Diagnózu lze potvrdit mikrobiologickým vyšetřením – kultivací, průkazem
toxinu a jeho typizací (HAMPLOVÁ, 2015). V praxi se však průkaz toxinu rutinně
neprovádí, provádí se pouze, pokud jde o epidemický výskyt (LOBOVSKÁ, 2001).

1.2.2 I n t o x i k a c e v y v o l a n é B a c i l l u s c e r e u s

Charakteristika původce onemocnění
Původcem je aerobní bakterie, která tvoří spory. Vlastní bakterie není
příliš patogenní, produkuje však řadu toxinů, z nichž nejvýznamnější jsou dva
enterotoxiny (Státní potravinářská inspekce, 2012). První je emetický (A –
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termostabilní) toxin, který vzniká pomnožením v potravině, druhý je enterotoxin
(B – termolabilní) toxin, který produkován po pomnožení mikrobů v tenkém
střevě (HAMPLOVÁ, 2015).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Emetický toxin je vysoce termostabilní, byl prokázán po 1 hodině při
působení teploty 120 °C. Je rovněž odolný vůči extrémním hodnotám pH (2 –
11). Naopak enterotoxin je inaktivován již do 3 minut při teplotě 65 °C
(Informační centrum Ministerstva zemědělství, 2012).

Zdroj
Bacillus cereus se přirozeně vyskytuje především v půdě, vodě, prachu a
ve vzduchu (HAMPLOVÁ, 2015). Je znám jako potencionální kontaminant
potravin jak rostlinného (hlavně zeleniny) tak i živočišného původu. Do potravin
se dostává kontaminovanými surovinami, především zeleninou, moukou,
kořením a cukrem. V těchto surovinách je přítomen ve formě odolných spor,
které mu umožňují snášet suché prostředí a přežívat běžné tepelné režimy (např.
pasterizaci) při výrobě potravin (Informační centrum Ministerstva zemědělství,
2012).

Výskyt a vnímavost
Onemocnění se vyskytuje zejména v Evropě. V posledních letech jsou
epidemie tohoto onemocnění v ČR podchycovány spíše výjimečně. Vnímavost je
všeobecná (HAMPLOVÁ, 2015).

Cesta přenosu
K onemocnění dochází při požití kontaminované potraviny, která byla
nevhodně skladována po dokončení kulinářské úpravy a ve které došlo při
pokojové teplotě k pomnožení mikroba.
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Vehikulem bývá často vařená rýže, zelenina, mléko, masové ale i cukrářské
výrobky. K masivnímu pomnožení dochází, pokud po uvaření zůstane pokrm
v pokojové teplotě. K prevenci toho onemocnění je nutné pokrm po uvaření
rychle zchladit a uložit v chladničce (Státní potravinářská inspekce, 2012). Není
vhodné uchovávat pokrmy v rozmezí tzv. nebezpečné zóny teplot, tj. 5 – 60 °C.
Při následném podávání je důležité hotové pokrmy prohřát nad teplotu 75 °C. Při
prohřívání v mikrovlnné troubě je nutné pokrm promíchat během prohřevu.
Nedoporučuje se předvářet potraviny a následně je skladovat v chladničce
(Informační centrum Ministerstva zemědělství, 2012).

Klinický obraz
Emetický toxin je produkován živými buňkami v již kontaminované
potravině, následně vyvolává nauseu, zvracení a malátnost. Onemocnění trvá 6 –
24 hodin. Enterotoxin se tvoří v tenkém střevě konzumenta po konzumaci
kontaminované potraviny. Způsobuje průjmový typ onemocnění spojený
s bolestmi břicha, vodnatým průjmem a nevolností. Onemocnění trvá 12 – 24
hodin nebo i více dnů (Informační centrum Ministerstva zemědělství, 2012).
Infekční dávka je 105 g mikrobů/potravinu (HAMPLOVÁ, 2015).

Inkubační doba
U emetického toxinu je inkubační doba 1 – 5 hodin, u enterotoxinu 6 – 16
hodin (HAMPLOVÁ, 2015).

Diagnostika
Diagnózu lze potvrdit mikrobiologickým vyšetřením stolice, zvratků či
kvantitativním vyšetřením potravin (HAMPLOVÁ, 2015).

20

1.2.3 B o t u l i s m u s

Charakteristika původce onemocnění
Původcem je anaerobní sporulující grampozitivní bakterie Clostridium
botulinum, která produkuje botulotoxin známý pod názvem „klobásový jed“.
Představuje skupinu 7 imunologicky odlišných proteinů, z nichž botulotoxiny typu
A, B, E a výjimečně F jsou nebezpečné pro člověka a typ C a D pro zvířata
(BENCKO, 2009). Ranný a kojenecký botulismus je vyvolán typem A a B
(HAMPLOVÁ, 2015).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Bakterie je schopna rozmnožování pouze za nepřítomnosti kyslíku
(BENCKO, 2009). Spory jsou velmi odolné vůči vysokým teplotám, teplotu 100 °C
přežívají 3 – 5 hodin. Odolnost může být snížena nízkým pH a vysokou
koncentrací soli (HAMPLOVÁ, 2015).

Zdroj
Clostridia se přirozeně vyskytují ve střevním traktu zvířat a lidí. Zdrojem
může být také půda nebo voda (HAMPLOVÁ, 2015).

Výskyt a vnímavost
Vzhledem k ubikviternímu výskytu clostridií v půdě, vodě, střevním traktu
zvířat (včetně ryb) a lidí, vyskytuje se onemocnění celosvětově (HAMPLOVÁ,
2015). U nás jde o onemocnění poměrně vzácné, ale každoročně je jich několik
hlášeno, především po požití doma připravovaných konzerv či klobás z domácích
zabijaček (HAVLÍK, 2002). Úmrtí na toto onemocnění bývá v ČR výjimečné
(HAVLÍK, 2002). Vnímavost je všeobecná. Závažnost nemoci je závislá na velikosti
infekční dávky a rychlosti zahájení léčby (HAMPLOVÁ, 2015).
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Cesta přenosu
K přenosu dochází prostřednictvím kontaminovaných potravin. Mikrob je
běžnou součástí střevní mikroflóry domácích zvířat a tak buď zůstává ve špatně
vypraných střevech, do kterých se plní po domácku vyráběné klobásy nebo
v konzervách s nedostatečně omytou zeleninou, která byla hnojena zvířecími
výkaly (HAVLÍK, 2002). K rozvoji onemocnění může dojít po konzumaci domácích
masových, zeleninových a rybích konzerv, komerčně vyráběných polokonzerv,
včetně různých omáček, které nebyly dostatečně tepelně upraveny. Přítomnost
botulotoxinu nemění chuť konzervovaného obsahu. „Bombáž“ konzerv a změnu
chuti způsobují jiné mikroorganismy a jejich produkty (LOBOVSKÁ, 2001). Toxin
v potravině lze zničit při teplotě 100 °C za 20 minut. Ranný botulismus vzniká u
mladých jedinců po úrazech, při nichž byly rány kontaminovány bakteriemi
Clostridium botulinum. Kojenecký botulismus vzniká po kolonizaci a pomnožení
Clostridium botulinum ve střevě a následné absorbci toxinů. Jako vehikulum se
nejčastěji uplatňuje med, proto by se neměl podávat dětem do 1 roku
(HAMPLOVÁ, 2015).

Klinický obraz
Klinický průběh je charakterizován postižením nervového systému.
Botulotoxin blokuje acetylcholin, čímž způsobuje přerušení vedení vzruchu
v synapsích nervosvalových plotének motorických svalů (HAMPLOVÁ, 2015).
Příznaky začínají dvojitým viděním, ptózou víček a ovlivněním tvorby slin, což má
za následek sucho v ústech, chrapot a obtížné polykání. Dále dochází k celkové
únavě, parézám kosterního svalstva, zvracení, závratím, zástavě střevní
peristaltiky, bolestem břicha, močové retenci nebo inkontinenci, paresteziím,
nystagmu a spavosti. Celý proces může končit poruchami dýchání a srdeční
zástavou z bulbární paralýzy. Počátek intoxikace je afebrilní, postižený je často při
plném vědomí s častými úzkostnými stavy. Příznaky postupují velmi rychle.
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Pokud jsou včas zastaveny podáním antitoxického séra A, B a E s adekvátní
ventilací, následuje pomalá úprava postižených funkcí a vyléčení bez následků
(LOBOVSKÁ, 2001). Při ranném botulismu, kdy se toxiny tvoří v infikované ráně,
chybí trávicí potíže. Nervové postižení je výraznější na straně poranění.
Kojenecký botulismus začíná zácpou, líným pitím a změnou hlasu při křiku dítěte.
Letální dávka botulotoxinu je 1 – 2 ug (HAMPLOVÁ, 2015).

Inkubační doba
Inkubační doba je u botulismu 12 – 72 hodin, u ranného botulismu 4 – 14
dní a u kojeneckého botulismu 1 – 30 dní (HAMPLOVÁ, 2015).

Diagnostika
Diagnóza je potvrzena mikrobiologickým nálezem toxinu ve zbytcích
potravin, v krvi, ve zvratcích a střevním obsahu. U ranného botulismu se provádí
mikrobiologická kultivace výtěru z rány (HAMPLOVÁ, 2015).

1.2.4 C l o s t r i d i u m p e r f r i n g e n s t y p A

Charakteristika původce onemocnění
Clostridium perfringens je bakterie ve tvaru tyčky, která tvoří spory (Státní
zemědělská a potravinářská inspekce, 2012). Spory produkují toxiny a podle typu
produkovaných toxinů se zařazuje kmen Clostridium perfringens do 5 skupin A –
E, přičemž v našich zeměpisných šířkách dominuje Clostridium perfringens typ A
(Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2010).

Odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům
Pro svůj růst upřednostňuje anaerobní prostředí. Roste a rozmnožuje se
v rozmezí teplot od 15 °C do 50 °C, přičemž teplotní optimum je mezi 43 – 47 °C
(Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2010).
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Zdroj
Bakterie Clostridium perfringens se nachází ve střevním traktu lidí a zvířat
(hovězí dobytek, drůbež, prasata, hmyz) a v půdě (Státní zemědělská a
potravinářská inspekce, 2012).

Výskyt a vnímavost
Onemocnění se vyskytuje celosvětově. V ČR se vyskytuje každoročně
několik desítek případů onemocnění. Vnímavost je všeobecná (HAMPLOVÁ,
2015).

Cesta přenosu
K infekci způsobené bakterií Clostridium perfringens obvykle dochází po
požití kontaminované potraviny, ve které došlo za vhodných podmínek
k pomnožení

mikrobů.

Většina

epidemií

vzniká

nevhodným

tepelným

zpracováním nebo nedostatečným prohřátím stravy, obvykle pokrmů z hovězího
masa, nebo drůbeže (např. sekaná) (Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
2012). Spory přežívají normální teplotu při vaření, množí se během ochlazení i
zahřátí (HAMPLOVÁ, 2015).

Klinický obraz
Akutní střevní onemocnění, které vzniká působením enterotoxinů, je
charakterizováno náhlými bolestmi a křečemi břicha, nevolností a průjmem.
Zvracení a horečka obvykle nebývají. Celkově má onemocnění mírný průběh
s krátkým trváním. Infekční dávka je vysoká 106 mikrobů (Státní zemědělská a
potravinářská inspekce, 2012).

Inkubační doba
Inkubační doba je 6 až 24 hodin, v průměru 10 – 12 hodin (HAMPLOVÁ, 2015).
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Diagnostika
Diagnóza je potvrzena mikrobiologickým vyšetřením stolice a zbytků
potravin. Detekce toxinu se rutinně neprovádí (HAMPLOVÁ, 2015).

1.3 Léčba obecně
U výše uvedených alimentárních nákaz (kromě botulismu) postačí většinou
jen symptomatická léčba.

1.3.1 R e h y d r a t a c e
Nejdůležitější zásadou všech akutních průjmových onemocnění je včasná
a účinná rehydratace s úpravou vnitřního prostředí. Je lepší předejít dehydrataci
úhradou zvýšených ztrát vody a solí již od počátku nemoci. Znamená to tedy
zabezpečit základní denní potřebu tekutin podle věku a hradit objem každé řídké
stolice i zvratků. Při horečce se potřeba tekutin zvyšuje ještě o dalších 10 % i více.
Při lehčím onemocnění a dobrém celkovém stavu je možné současně
podávat dietní stravu. Při zvracení je vhodné podávat po lžičkách či doušcích
chlazený černý čaj, který může být mírně oslazen glukopurem či cukrem, nebo
minerálku či iontový nápoj. Není v nich žádné nebo jen malé množství sodíku a
dalších solí, takže neuhradí plně jejich ztráty (ŠRÁMKOVÁ, 1993).
U kojenců a batolat do 2 let je vhodné použít při nechutenství a malém
perorálním příjmu pro rehydrataci nasogastrickou sondu (AMBROŽOVÁ, 2007).
U těžšího průběhu je nutná perorální nebo intravenózní rehydratace
solnými roztoky s glukózou. Podstatou perorální rehydratace u střevních infekcí
je zjištění, že při poruše vstřebávání natria samotného či vázaného na chloridový
iont zůstává neporušeno vstřebávání sodíku společně s glukózou. Glukóza tedy
umožňuje aktivní transport iontů a vody z lumen střeva do organismu
(ŠRÁMKOVÁ, 1993).
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1.3.2 N e s p e c i f i c k é p r o t i p r ů j m o v é p r o s t ř e d k y
Z nespecifických protiprůjmových prostředků jsou u alimentárních nákaz
vhodná adsorbencia (Smecta a aktivní uhlí) a probiotika (laktobacily či Hylac
forte) (AMBROŽOVÁ, 2007).

1.3.3 R e a l i m e n t a c e
Realimentace by obecně měla být zahájena co nejdříve. Nejlépe již
v prvních 24 hodinách nemoci nebo po fázi rehydratace. Je důležitá především
pro udržení integrity
epitelu střevní sliznice, která je mimo jiné závislá i na přísunu výživy ze
střevního lumen (PAZDIORA, 2004).
V dietní stravě se velmi dobře uplatňují polysacharidy v různé formě či
mletá masa. Vhodné jsou také mrkvové nebo rýžové odvary, kuřecí vývar,
bramborová kaše nebo starší pečivo. Z ovoce se dobře uplatňují strouhaná jablka
nebo mixovaný banán. Z mléčných výrobků jsou dobře snášeny jogurty obsahující
mikroorganismy schopné napomáhat ve střevě digesci laktózy. Volné tuky se
mohou pomalu přidávat až po úpravě stolice a strava s vysokým obsahem
vlákniny ještě později. Strava by měla být podávána v malých dávkách, ale častěji
(ŠRÁMKOVÁ, 1993).

1.3.4 S p e c i f i c k é l é č e b n é p r o s t ř e d k y
U salmonelózy je vhodné k symptomatické léčbě podat lék Endiaron po
dobu trvání průjmu plus den navíc. Nejsou vhodné léky zpomalující střevní
peristaltiku (jako opiová tinktura nebo Reasec apod.), neboť umožňují větší
vstřebávání toxických produktů bakterií. Antibiotika zásadně nejsou vhodná,
jelikož po dočasné negativitě výrazně prodlužují vylučování salmonel.
U kampylobakteriózy při lehčím průjmu postačí perorální rehydratace a
postupná realimentace. Kampylobaktery jsou citlivé na makrolidová antibiotika,
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klindamycin, tetracykliny i chloramfenikol, které jsou lékem volby u septických
forem.
U stafylokokové enterotoxikózy a intoxikace Bacillus cereus obvykle
postačí symptomatická léčba ve formě rehydratace a realimentace.
U botulismu léčba probíhá zásadně při hospitalizaci na infekčním oddělení
a kauzálním lékem je v tomto případě polyvalentní antibotulinové sérum.
Otrava Clostridiem perfringens má často mírný průběh a při běžné
rehydratační terapii je postižený obvykle do 3 dnů zdráv (HAVLÍK, 2002).

1.4 Prevence alimentárních nákaz

Alimentární nákazy obecně velmi úzce souvisí s životní úrovní a
hygienickým standardem populace. V prevenci jako takové se významně
uplatňují nespecifická preventivní opatření. Patří mezi ně ochrana a zajištění
kvalitní pitné vody, výroba a distribuce nezávadných potravin - především jejich
tepelné zpracování, chladírenský i konzervárenský postup, balení, manipulace a
úroveň společného stravování, dále odstraňování fekálií a odpadků včetně zbytků
potravin, čistění odpadních vod, ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace a
hlavně široká zdravotní výchova obyvatelstva.
Zvláštní opatření je nezbytné uplatňovat především u osob, které
vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Pokud tyto osoby onemocní, musí
se podrobit vyšetření a následné léčbě. V případě, že vylučují salmonely nebo jiné
střevní patogeny stolicí, jsou dočasně vyloučeny z výkonu své profese, případně
přeřazeny na pracoviště, kde nejsou v přímém styku s potravinami dle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Specifická prevence
pomocí aktivní imunizace má v ČR i ve světě zatím velmi omezené užití jen pro
některé alimentární nákazy.
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K ochraně před alimentárními nákazami WHO doporučuje dodržovat toto
desatero:
1. Vybírat zdravotně nezávadné potraviny, upřednostnit tepelně zpracované
potraviny,

např.

pasterizované

mléko

před

syrovým.

Potraviny

konzumované zasyrova dokonale umývat.
2. Dokonalé provařování pokrmů. Důkladné vaření usmrcuje mikroby,
podmínkou je však dosažení teploty minimálně 70 °C ve všech částech
pokrmu (např. důkladné propečení drůbeže u kosti).
3. Konzumace pokrmů bezprostředně po uvaření. Pokud jsou uvařené
pokrmy ponechány v pokojové teplotě, mikroby, které proces vaření
přežily, se začnou množit, případně produkovat toxin. Čím delší je interval
mezi tepelným zapracováním a konzumací pokrmu, tím bývá riziko větší.
4. Uvážlivé uchovávání potravin. Musí-li být strava připravena v časovém
předstihu, je nutné ji uchovat buď v teplém stavu při teplotě 60 °C, nebo
v chladu pod 10 °C. Častou chybou je uložení ještě teplých pokrmů ve
větším množství v chladničce. Střed pokrmu může zůstat dlouho nad 10
°C a pomnožit mikroby.
5. Důkladné ohřívání pokrmů. Dříve uvařený pokrm je nutné prohřát
minimálně při teplotě 70 °C.
6. Zabránit křížení syrových a uvařených potravin. Bezpečně uvařené
potraviny se mohou druhotně zkontaminovat syrovými, a to při
manipulaci s nimi nebo nepřímo např. použitím stejného nože nebo
prkénka.
7. Důkladné mytí rukou je nutné provést vždy před zahájením přípravy
pokrmu, při přerušení práce, po opracování syrových potravin, po použití
toalety nebo po přebalování dítěte. Hnisavé afekce na rukou musí být
vždy kryty. Ruce mohou být kontaminovány rovněž po doteku s domácími
zvířaty.
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8. Čistota kuchyňského zařízení musí být samozřejmostí. Potraviny mohou
být kontaminovány mikroby z pracovních ploch a kuchyňských pomůcek.
Prevencí je udržovat celé zařízení kuchyně v naprosté čistotě.
9. Ochrana před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty.
10. Výhradní použití kvalitní pitné vody. Pokud jsou o kvalitě vody určené
k přípravě stravy pochyby, je nutné ji před použitím převařit (HAMPLOVÁ,
2015).
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2 VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ
2.1 Typy veřejného stravování
V sektoru veřejného stravování dělíme stravovací provozy na různé typy,
do kterých pracovník dochází odborný pracovník oboru hygiena výživy a PBU
Krajské hygienické stanice v rámci výkonu státního zdravotního dozoru.

Zařízení s výrobou pokrmů
- stravování veřejné (otevřené)
- stravování závodní (uzavřené)
- bez konzumace (rozvoz)
- stravování VŠ, menzy
- pevné stánky

Zařízení bez výroby pokrmů
- otevřené
- uzavřené

Stravování pro zdravotnická zařízení a sociální služby
- nemocnice, zdravotnická zařízení, lázně
- ústavy sociální péče
- domovy důchodců
- pečovatelská služba, charita, ostatní sociální služby

Prodejny potravin s občerstvením
- otevřené
- uzavřené
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Jiná zařízení stravovacích služeb
- mobilní stánky
- pulty, vozíky
- automaty (Registr hygieny výživy HVY, 2015)

2.2 Ostatní typy stravování
Výrobny potravin
- cukrářské výrobny
- výrobny lahůdek, salátů, baget, pečiva, pizzy, smažených a bramborových
specialit a masných výrobků

Prodejny potravin
- prodejny s obslužným prodejem
- samoobsluhy a markety

Sklady
- velkosklady a prodejní sklady (Registr hygieny výživy HVY, 2015)

2.3 Systém kritických bodů (H A C C P)
Systém kritických bodů, nebo-li

Hazard analysis and critical control

points je systém, který pomocí analýzy rizika vybere v technologickém postupu
výroby pokrmů operace (kritické body), které rozhodují o zdravotní nezávadnosti
konečného výrobku. Určí znaky a meze, které musí být v těchto bodech
dodrženy. Dále je nutné vybrat odpovědnou osobu, která správnost
technologického postupu v tomto bodě kontroluje. Systém identifikuje nebezpečí
a předchází poškození zdraví spotřebitele. Ve skutečnosti jde o formalizaci
činností a postupů, které vycházejí ze zásad správné výrobní praxe a požadavků
hygienických předpisů.

31

Systém musí být vytvořen na každou provozovnu a stanovení kritických
mezí musí vycházet z odborných poznatků v oblasti bezpečnosti potravin.
Realizace tohoto systému napomáhá výrobci snížit riziko uvedení zdravotně
závadného pokrmu do oběhu. Udává kroky v technologickém postupu, které o
zdravotní nezávadnosti výrobku rozhodují. Také udává kritické meze i osoby
odpovědné za jejich dodržování. Je nutné, aby si provozovatelé a pracovníci
v provozech uvědomili, že dodržování tohoto systému ochrání strávníky před
poškozením zdraví a provozovatele před následky, které z takového poškození
vyplývají.
Legislativním podkladem pro zhotovení systému kritických bodů při
výrobě pokrmů je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů v platném znění, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.,
v platném znění) vyhláška 137/2004 Sb., v platném znění a Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady č. 178/2002 a navazující č. 852/2004 o hygieně potravin. Dále
je to prováděcí dokument Evropské komise SANCO/1955/2005. Osobou
odpovědnou za splnění uvedené zákonné povinnosti je provozovatel
stravovacího zařízení. Zpracovaná příručka systému kritických bodů musí
splňovat jasné náležitosti, které jsou stanovené v Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin. Příručka by měla být
přehledná a jednoduchá, aby pracovníci nebyli zahlceni administrativou
v souvislosti s velkým množstvím kritických bodů. Stanovení kritických bodů
určuje vždy provozovatel.

HACCP sestává z těchto sedmi zásad:
1) provedení analýzy nebezpečí
2) stanovení kritických bodů
3) stanovení kritických mezí
4) stanovení a použití účinných sledovacích postupů
5) vymezení nápravních opatření pro kritické body
6) ověřovací postupy s cílem potvrdit, že systém je účinný
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7) zavedení evidence a dokumentace

Na základě znalosti výrobního procesu je provedena analýza nebezpečí a
vyhodnocení míry rizika, že se nebezpečí projeví. Toto vyhodnocení nám umožní
stanovit kritické body a hodnot kritických mezí. Příručka musí obsahovat systém
sledování stanovených hodnot, způsob jejich evidence a nápravná opatření, při
zjištění, že opatření nebyla dodržena.
Kritický bod je technologický úsek, jímž je postup nebo operace
technologického postupu, ve kterých hrozí největší riziko porušení zdravotní
nezávadnosti potravin. Cílem je minimalizovat riziko tohoto nebezpečí.
Nápravná opatření jsou stanovené postupy, které jsou použity tehdy, kdy
dojde k překročení stanovených kritických mezí. Nápravným opatřením se zajistí
uvedení kritického bodu do zvládnutelného stavu. Dále je uveden způsob, jak
bylo naloženo s pokrmem, surovinou či polotovarem, vyrobenými za
nevyhovujících podmínek. Je nutné vést záznamy o provedených opatřeních.
Správnost systému nebo-li audit, se provádí kontrolou operací,
prověřením kritických limitů, úpravou systému, posouzením odchylek a záznamů.
Ověření musí provádět jiná osoba než, která systém zpracovala či je zodpovědná
za monitorování. Tomu říkáme externí audit. Interní audit, provádí odpovědná
osoba, která provede kontrolu příručky systému kritických bodů, zda se neliší od
stávajícího stavu provozovny.
Je nutné řádné vedení dokumentace, která má za úkol pomoci
provozovateli při odhalení nedostatků nebo příčin poškození zdraví. Záznamy
stanovených kritických bodů se doporučují evidovat každý den a uchovávat po
dobu jednoho kalendářního měsíce.
Při vypracovávání příručky je nutné vycházet ze zásad správné výrobní
praxe, provozního řádu a požadavků hygienických předpisů. Provozovatel může
příručku vypracovat sám, ale má také možnost oslovit specializované firmy.
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Cílem systému kritických bodů je, aby tento systém provozovateli
pomáhal a chránil strávníky před konzumaci nevyhovujících pokrmů či potravin.
Tato povinnost vyplývá z Vyhlášky 137/2004 Sb. v platném znění.
Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě pokrmů, musí být řádně
proškoleni. Proškolení zaměstnanců spočívá v seznámení pracovníků se smyslem
a cílem systému kritických bodů. Podstatné je vysvětlit jim, jaké mají úkoly,
odpovědnost a proškolit je z hygienických předpisů a zásad správné výrobní
praxe. Školení je nutno ukončit záznamem a podpisem proškolených pracovníků
(KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2005) .

2.4 Státní zdravotní dozor
Rozsah kontrolních činností orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti
potravin a pokrmů vychází z kompetencí definovaných platným právním
předpisem. Státní zdravotní dozor je prováděn podle zákona č. 258/2000 Sb.
v platném znění, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto předpisů vykonávají
pracovníci hygienických stanic státní dozor. Pracovníci hygienických stanic
kontrolují dodržování povinností při poskytování stravovacích služeb. Principem
státního zdravotního dozoru je zjištění příčin možného ohrožení či poškození
zdraví a zamezit šíření infekčních onemocnění z potravin. Protokol o kontrole
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 882/2004 ze dne 29. dubna
2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, podle §88 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, ve znění
pozdějších předpisů.
Četnost kontrol se řídí plánem kontrolních činností a z rizik spojených
s daným typem stravovací jednotky, dle charakteru státního zdravotního dozoru,
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vykonávané činnosti a cílovou skupinou spotřebitelů. Větší pozornost je
věnována provozovnám s výrobou pokrmů a zařízením poskytujícím stravovací
služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Státní zdravotní dozor je pracovníky prováděn formou kontrol
plánovaných i neplánovaných. Pro daný rok je vytvořen plán kontrol na základě
metodiky pro sestavování kontrolních plánů Ministerstva zdravotnictví
(MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 2006).

Typy kontrol
- plánovaná kontrola v rámci státního zdravotního dozoru je prováděna dle
vytvořeného plánu pro daný rok
- plánovaná kontrola v rámci státního zdravotního dozoru – specifická, je
kontrola prováděna se zaměřením na kraje či uzemní pracoviště
- opakovaná kontrola plnění nařízených opatření a došetření
- cílená kontrola na základě podnětu, kdy je provedeno šetření pracovníkem po
obdržení podaného podnětu
- cílená

kontrola

v souvislosti

s podezřením

či

výskytem

alimentárního

onemocnění je prováděna šetřením nad stanoveným plánem kontrolní činnosti
po obdržení hlášení o onemocnění po konzumaci potravin či pokrmu
- cílená kontrola na základě RASFF je kontrola provedena pracovníky po přijetí
varování v systému RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
- cílená kontrola na základě úkolu hlavního hygienika je kontrola, která je
prováděna na základě pokynů Hlavního hygienika ČR
- audit
- dodatečná kontrola (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
882/2004, článek 28)
- kontrola na základě ohlášení činnosti
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ostatní kontroly prováděné z jiných důvodů (Registr hygieny výživy HVY, 2015).

2.4.1 P ř í p r a v a n a k o n t r o l u
Je nutné, aby se každý pracovník, který bude provádět státní zdravotní
dozor, vždy před odchodem na kontrolu seznámil s dokumentací daného
provozu. Dokumentace umožňuje pracovníkovi seznámit se s charakterem
provozu, s kontrolním zjištěním poslední kontroly, nápravných opatřeních a
uložených sankcích.

Pomůcky a potřebný materiál k provedení státního zdravotního dozoru
- notebook a tiskárna
- formuláře potřebné k protokolu o kontrolním zjištění
- formuláře protokolů o odběrů vzorků
- právní předpisy
- monitorovací zařízení
- odběrové náčiní
- fotoaparát
- ochranný pracovní oděv

2.4.2 P o s t u p p ř i p r o v á d ě n í s t á t n í h o z d r a v o t n í h o d o z o r u
Kontrola je prováděna za plného provozu, kdy probíhají všechny činnosti
související s provozem. Při vstupu do provozovny požádá pracovník hygienické
stanice o přítomnost kontrolované osoby dle §5 odst. 2 písmeno a) zákona č.
258/2000 Sb., v platném znění. Dále se pracovník hygienické stanice prokáže
platným služebním průkazem a sdělí důvod kontroly. Předmětem kontroly může
být celý provoz nebo činnost kontrolované osoby v rozsahu kontrolního listu.
Kontrola může také být specifická, zaměřená například pouze na dílčí
problematiku. Pracovník, který státní zdravotní dozor či šetření provádí, si vyžádá
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od kontrolované osoby související doklady nebo nutný materiál ke kontrolované
věci. O provedené kontrole sepíše zaměstnanec provádějící státní zdravotní
dozor protokol. Do protokolu se uvedou všechny kontrolované znaky a zjištěné
skutečnosti. Všechny skutečnosti uvedené v protokolu musí být přesně popsány
a z uvedených závad musí být patrno, v čem konkrétně porušení povinností
podložené právními předpisy spočívá.
Je-li pracovníkem spolehlivě prokázáno, že došlo k porušení plnění
povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví, uloží pracovník opatření. Je
nezbytné seznámit přítomnou kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a
poučit ji o právu podat námitky. V případě, že kontrolovaná osoba není přítomna,
je možné státní zdravotní dozor vykonat a následně protokol zaslat poštou nebo
do datové schránky.

Ukončení kontroly je možné třemi způsoby
- pokud je přítomna kontrolovaná osoba, provede se ukončení protokolu na
místě
- v případě, kdy není přítomna kontrolovaná osoba, je protokol vyhotoven a do
jednoho měsíce od zahájení státního zdravotního dozoru je vyhotovený
protokol zaslán poštou nebo do datové schránky kontrolované osobě, zde může
tato osoba do 15 dnů od doručení protokolu uplatnit námitky

V případě zjištění přímého poškození zdraví se postupuje podle § 88
odstavce 4 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. Kontrolovaná osoba může
podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole
Hygienické stanici hl. m. Prahy ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o
kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé,
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním (MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR,
2006).
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2.5 Postup při šetření alimentárních nákaz
Na základě hlášení hromadného onemocnění je nutné sestavit pracovní
skupinu složenou z týmu epidemiologů a pracovníků hygieny výživy. Spolupráce
pracovníků z oddělení hygieny výživy a epidemiologů je nezbytně nutná. Tato
situace má nejvyšší prioritu a šetření se zahajuje okamžitě, bez ohledu na
pracovní dobu a zajištění laboratoří.

Standardní postup
Šetření se provádí současně ve třech částech. První a druhou část zajišťují
pracovníci protiepidemického oddělení a třetí oblast zajišťují pracovníci oddělení
hygieny výživy.
V první části šetření dochází k prošetření zaměstnanců, je požadován
seznam zaměstnanců v provozu včetně brigádníků, sepsána osobní anamnéza a
odebrán biologický materiál. Do anamnézy zaměstnanců je nutno zahrnout jejich
stravovací režim. Individuální prohlídka každého pracovníka slouží k zajištění
zánětlivých lézí, hnisavých kožních ložisek či jiných příznaků poukazujících na
infekční onemocnění. Dále je nutné zaznamenat rodinné či ostatní kontakty.
Pracovníci, kteří by mohli být zdroji infekčního agens, jsou vyřazeni z jakékoliv
potravinářské činnosti do obdržení negativních výsledků laboratorních vyšetření
biologického materiálu. Dále je nutné zjistit důvody pracovní neschopnosti u
nepřítomných zaměstnanců a i u přítomných 14 dnů zpětně.
Druhá část šetření probíhá u spotřebitele. S konzumentem je vyplněna
osobní anamnéza včetně stravovacího režimu, kdy je nutné nahlásit druh
konzumovaného pokrmu s časovým intervalem. Jsou uvedeny kontakty
spotřebitelů. Poté se přistoupí k odběru biologického materiálu.
V třetí části je prováděno šetření pracovníky hygieny výživy ve
stravovacím provozu.
Analýza jídelníčku – zjištění sortimentu, ze kterého byl pokrm připravován v
inkriminovaném období, a to až 72 hodin před manifestací onemocnění.
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Je důležité se zaměřit na deklarované pokrmy, eventuálně změny v sortimentu.
Vytipovat rizikové a společné pokrmy, výrobky jako například polévky, saláty,
moučníky či pokrmy z drůbeže. Při větším počtu podezřelých pokrmů se provádí
analýza programem EPIDAT.
Kontrola – pracovník provede kontrolu skladování potravin, jejich způsob uložení,
dodržování doporučené teploty pro skladování, spotřební lhůty, původ potravin
s předložením dokladů a časový harmonogram dodávek. Důležitá je kontrola
technologických postupů s důrazem na to, zda byly dodržovány teplotní řetězce,
časové snímky, doba výdeje pokrmů, doba přípravy a rozvoz pokrmů v areálu.
Jsou kontrolovány kontrolní kritické body. Zjistí-li se jakékoliv porušení správné
výrobní praxe či podezřelé pokrmy nebo potraviny podezřelé z kontaminace, pak
se provede opatření.
Opatření – jsou-li potraviny/pokrmy ve spotřební lhůtě, je provedena jejich
pozastávka. Pokud mají potraviny/pokrmy prošlou dobu spotřeby nebo jsou
smyslově změněné, jsou ihned vyřazeny z provozu. Provede se odběr vzorků.
Teplé pokrmy v den kontroly se ponechají k výdeji, pokud nebyly zjištěny žádné
nedostatky v technologii, které by mohly ovlivnit jejich zdravotní bezpečnost.
Pokud se šetří více dnů po vzniku onemocnění, podrobně se prověřuje plnění
Vyhlášky č. 137/2004 Sb. v platném znění, nařízení ES č. 852/2004 o ochraně
veřejného zdraví a plnění systému kritických bodů. Je požadován rozvozní plán
pokrmů, seznam odběrových míst a časový harmonogram. Provádí se vyšetření
zaměstnanců, které provádějí pracovníci epidemiologického oddělení a rovněž
vyšetření zjištěných strávníků.

V protokolu o kontrole je důležité podrobně popsat zjištěné nedostatky,
hlavně z aspektu hromadného onemocnění. Uvést úroveň zavedení a plnění
systému kritických bodů. Zhodnotit a popsat způsob výdeje, zacházení s
přepravními obaly a kontrolu záznamu.
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Závěrečná opatření, nápravná protiepidemická opatření jsou dle
charakteru zjištěného rizika či závad. Jedním z nejčastějších opatření je nařízení
velkého sanitárního úklidu s následnou dezinfekcí s uvedením použitého
prostředku, jeho koncentrací, expirací a následným oplachem vodou a omezením
sortimentu, či zákazu činnosti. Veškerá opatření trvají do doby výsledků vyšetření
pracovníků provozu.
Hlášení a průběžné informace o zjištění na úseku epidemiologie a hygieny
výživy

podává

vedoucí

skupiny

epidemiologického

oddělení

okamžitě

příslušnému vedoucímu odboru hygienické stanice k operativnímu zahájení
šetření a zamezení šíření epidemie v kraji. Při zjištění, že rozvoz pokrmů byl i
mimo území, je provedeno přehlášení do daného kraje. Tým epidemiologů
vypracuje závěrečnou zprávu, včetně zhodnocení výsledků laboratorních
vyšetření. Vedoucí týmu pracovníků hygieny výživy zahájí správní řízení dle
výsledků šetření. Provozovna bude zařazena do plánu následné kontroly
s časovým odstupem od alimentárního onemocnění a bude jí i nadále věnována
zvýšená pozornost (HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, 2005).

2.6 Postup při odběru vzorků pokrmů a potravin dle standardního pracovního
postupu
Dalším důležitým krokem pracovníka hygienické služby je odběr vzorků
pokrmů či potravin. Odběr vzorků se provádí v rámci státního zdravotního
dozoru, dle měsíčních plánů odběrů. Tento odběr je prováděn náhodným
výběrem. Epidemiologické šetření se provádí pouze při výskytu alimentárních
onemocnění. Při šetření podnětu ke kontrole se provádí odběr náhodným
výběrem, kdy se zohlední podstata podnětu ke kontrole. Odběr při šetření se
provádí na základě hlášení systému RASFF a při státním zdravotním dozoru při
podezření, že potravina i pokrm nejsou bezpečné.
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Místem provádění odběru jsou provozovny potravinářských podniků
vymezených nařízením ES č. 178/2002, nařízení ES č. 852/2004 o ochraně
veřejného zdraví a zákonem č. 110/1997 Sb. v platném znění a zákonem č.
258/2000 Sb. v platném znění.
Odběry vzorků se rozlišují na plánované dle kontrolního plánu daného MZ
ČR a neplánované, prováděné v rámci šetření alimentárních onemocněních a
podnětů ke kontrole. Vzorky pokrmů či potravin se odebírají v originálním balení
nebo rovnou do sterilních vzorkovnic. Dále je důležité rozlišit, zda odebrané
vzorky vyžadují chlazení nebo mrazení po dobu transportu, až do zahájení
požadovaného laboratorního vyšetření. Odběry vzorků se provádí podle platných
českých norem ČSN 569609 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe Mikrobiologická kritéria pro potraviny, principy stanovení a aplikace. Dále
právních předpisů nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2073/2004
hodnocení vzorků, kterými je nutné se řídit.
Před odběrem vzorků se provádí identifikace výrobku a senzorické
posouzení odebraného celku. Při senzorickém posuzování se neprovádí
posuzování chuti u podezřelého nebo smyslově nevyhovujícího výrobku. Pokud
se jedná o balený výrobek, posuzuje se stav obalu. Vzorky se vybírají náhodným
výběrem, ale v epidemiologicky závažných případech se vzorky odebírají
zaměřeným výběrem, kdy se zvyšuje pravděpodobnost odebrání vzorků
nesplňujícího požadavky. Odebírané vzorky pracovníkem musí být odebrány tak,
aby se vyloučila jejich druhotná kontaminace. Vždy se provádí měření skladovací
teploty a teploty prostředí, a to až třikrát během transportu. Naměřené hodnoty
teplot jsou součástí protokolu o odběru vzorků. Používané měřící zařízení musí
být kalibrováno.

Potřebné pomůcky k odběru vzorků
- zařízení pro transport vzorků do laboratoře (dopravní prostředek s chladící
jednotkou, přenosná chladnička či mraznička)
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- elektronický teploměr
- vpichový kalibrovaný teploměr
- sterilní vzorkovnice
- sterilní nářadí
- desinfekční bezpachové prostředky
- ochranné pomůcky (rukavice, plášť, pokrývka hlavy)
- další pomůcky (lepicí páska, popisovač, alobal, razítko, protokoly)

Množství vzorků
Hmotnost vzorků se určuje dle typu odebíraného pokrmu. U kusových
výrobků je odebrán vzorek o hmotnosti 100g – 150g a v případě pokrmů nebo
potraviny 100ml – 150ml. U originálně balených potravin se odebírá 1ks
originálního balení.

Označení vzorků
Vzorkovnice s odebraným vzorkem se označí pořadovým číslem, pod
kterým je vzorek také uveden v protokolu o odběru vzorků. Označení musí být
trvalé a čitelné. Na vzorek je také možné uvést oblast či obsah vzorkovnice. Po
dokončení odběru se vzorek zabezpečí přelepením vzorkovnice a označí se
razítkem provozovatele za jeho přítomnosti nebo přítomnosti jeho zástupce.

Záznamy o odběru vzorků
Pracovník, který vzorky odebral, vystaví také protokol o odběru, ve
kterém musí uvést veškeré údaje, jako název odebraného vzorku, gramáž, osobu,
která vzorek odebrala, místo, datum a čas, cenu vzorku, obal, do kterého je
vzorek odebrán, transport s najetými kilometry a časem stráveným na cestě. Do
protokolu je také nutné uvést naměřenou teplotu odebraného vzorku a po jeho
uložení teplotu naměřenou v transportním boxu. Pracovník předávající odebraný
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vzorek do laboratoře změří teplotu při předání pracovníkovi laboratoře, která se
opět zaeviduje.

Požadavky na teplotu a dobu transportu
Transportní zařízení musí udržovat požadovanou teplotu po celou dobu
transportu. Chladicí či mrazicí box je nutné před odběrem předchladit na
požadovanou teplotu. Odebrané vzorky se vloží do transportního zařízení spolu s
monitorovacím zařízením, které se před zahájením odjezdu zapne. Po ukončení
cesty transportu se monitorovací zařízení vypne a jeho záznam o transportu se
vytiskne a přiloží k protokolu o odběru vzorků. Je nezbytně nutné transportovat
odebraný vzorek neprodleně po jeho odběru. Teplota prostředí transportního
boxu musí odpovídat teplotě deklarované výrobcem.

Transportní teploty obecně
1) Stabilní potraviny - teplota okolního prostředí
2) Teplé a studené pokrmy, zchlazené pokrmy, cukrářské výrobky, mléčné a
masné výrobky, polotovary a rozpracované pokrmy - teplota 0-4°C
3) Zmrazené potraviny a pokrmy- teplota -18°C

Odběr a uchování duplikátního vzorku
Kontrolovaná osoba má právo na odběr duplikátního vzorku, a pokud se
vzdá tohoto práva, je odebrán vzorek v rozsahu jedné analýzy. Tuto skutečnost je
nutné uvést do protokolu. Při žádosti na odběr duplikátního vzorku se odebraný
duplikátní vzorek označí a zapečetí za přítomnosti provozovatele nebo jeho
zástupce. Vzorek je uzavřen a označen tak, aby nemohlo dojít k otevření obalu či
záměně vzorku (MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, 2006).
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
Cíle
1) Podat informace o trendu výskytu alimentárních nákaz na území hlavního
města Prahy v období let 2006 – 2011.

2) Podat informace o úrovni veřejného stravování v souvislosti s výskytem
alimentárních onemocnění a jejich šetření na území hl. m. Prahy v letech 20062011.

3) Zjistit, zda jsou alimentárními onemocněními více ohroženy muži či ženy.

4) Poukázat na náplň práce pracovníka hygienické stanice a identifikovat
nejčastější

zjištěné

závady

při

výkonu

státního

zdravotního

dozoru

ve stravovacích provozech na území hl. m. Prahy.

Hypotézy

1) Incidence alimentárních nákaz na území hlavního města Prahy ve sledovaném
období má vzestupný trend.

2) Nemocnost alimentárními nákazami a jejich šetření je v centru Prahy po celé
sledované období vyšší než v okrajových oblastech Prahy.

3) Vyššímu riziku onemocnění alimentárními nákazami jsou vystaveni muži.

4) Mezi nejčastější zjištěné závady ve stravovacích zařízeních patří křížení
provozu s následnou kontaminací pokrmů.
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III. METODIKA
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila kvantitativní výzkum formou
sekundární analýzy dat. Podklady pro analýzu výskytu alimentárního onemocnění
na území hlavního města Prahy v letech 2006 – 2011 byly poskytnuty odbornými
pracovnicemi protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města
Prahy.
Veškerá data byla poskytnuta z informačních systémů EPIDAT a IS HVY,
které jsou celostátně používány Hygienickou službou České republiky. Systém
EPIDAT slouží k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu
infekčních nemocí v České republice. Získaná data jsou v absolutních číslech a
jedná se o počet nemocných za uvedené roky, dále jsou uvedeny počty
nemocných za oblasti území hlavního města Prahy a rozdělení dle pohlaví
nemocných osob. IS HVY je informační systém hygieny výživy, slouží k analýze
provedených kontrol ve stravovacích zařízeních.
Data dle stanovených cílů jsem zpracovala v programu Excel, kde jsem
vytvořila přehledné grafy. Přehled výsledků podává kapitola IV. VÝSLEDKY.
Komentáře a rozbor získaných výsledků následuje v kapitole V. DISKUZE.
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IV. VÝSLEDKY
Grafické znázornění alimentárních nákaz rozdělených podle
jednotlivých diagnóz

Dg. - dle MKN - 10 (Mezinárodní klasifikace nemocí)
A02 - Jiné infekce způsobené salmonelami
A03 – Shigelóza
A04.5 - Enteritida - původce Campylobacter
A05 - Jiné bakteriální intoxikace - otravy přenesené potravou
A08 – Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy
A09 - Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a nespecifického původu

Graf č. 1
Hlášené počty případů salmonelózy (dg. A02) v
centrálních částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Graf č. 2

Hlášené počty případů salmonelózy (dg.A02) v
okrajových částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Z grafu č. 1 a 2 vyplývá, že v období let 2006 – 2011 byly hlášeny nejvyšší počty případů
salmonelózy v absolutních číslech na území Prahy 6 (z centrálních částí Prahy) a na území Prahy 4 (z okrajových částí Prahy). Nejvyšší výskyt salmonelózy byl ve sledovaném 6
letém období zaznamenán v roce 2006, kdy bylo hlášeno celkem 213 případů na území
Prahy 6 a 487 případů onemocnění na území Prahy 4. Celkem bylo na území hlavního
města Prahy hlášeno v roce 2006 2125 případů a v roce 2011 703 případů salmonelózy.
Mezi roky 2006 a 2011 došlo k poklesu výskytu této nákazy o 66,9 % ve sledovaných
letech je patrný sestupný trend počtu hlášených onemocnění.

Tabulka č.1 Absolutní počty a nemocnost salmonelózami na 100 000 obyvatel v Praze
v letech 2006-2011
absolutní počet
nemocnost na 100
000 obyvatel

2006
2125

2007
1581

2008
822

2009
731

2010
532

2011
703

178,9

130,4

66,7

58,5

42,3

56,6

Z tabulky je patrný pokles výrazný pokles nemocnosti na 100 000 obyvatel mezi lety
2006-2010, v roce 2011 došlo k mírnému vzestupu nemocnosti salmonelózami.

Graf č. 3

Hlášené počty případů kampylobakteriózy (dg. A04.5)
v centrálních částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Graf č. 4
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Hlášené počty případů kampylobakteriózy (dg. A04.5)
v okrajových částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Grafy č. 3 a 4 znázorňují, že v období let 2006 – 2011 byly hlášeny nejvyšší počty případů
kampylobakteriózy v absolutních číslech stejně jako salmonelózy na území Prahy 6
(z centrálních částí Prahy) a na území Prahy 4 a 9 (z okrajových částí Prahy). Nejvyšší
výskyt kampylobakteriózy byl zaznamenán v letech 2006 a 2007, v roce 2008 došlo
k výraznému poklesu počtu případů tohoto onemocnění a v dalších letech došlo opět
k mírnému nárůstu. Celkem bylo na území hlavního města Prahy hlášeno v roce 2006
2105 případů a v roce 2011 1867 případů kampylobakteriózy. Mezi roky 2006 a 2011
došlo k poklesu výskytu této nákazy o 11,3 %.

Tabulka č.2 Absolutní počty a nemocnost kampylobakteriózami na 100 000 obyvatel
v Praze v letech 2006-2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011

absolutní počet

2105

2222

1493

1688

1794

1867

nemocnost na
100 000 obyv.

177,2

183,3

121,1

135,1

142,7

150,4

Mezi roky 2006 a 2011 je patrný pokles nemocnosti kampylobakteriózami, nicméně po
nejnižší zaznamenané nemocnosti v roce 2008 dochází od roku 2009 plynule
k setrvalému mírnému nárůstu nemocnosti.
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Graf č. 5

Hlášené počty případů shigelózy (dg. A03) v centrálních
částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Graf č. 6
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Hlášené počty případů shigelózy (dg. A03) v okrajových
částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Z grafu č. 5 a 6 vyplývá, že v období let 2006 – 2011 se výskyt shigelózy pohyboval
v řádech jednotek případů v centrálních částech Prahy a v řádech desítek případů
v okrajových částech Prahy. Jsou to onemocnění často importovaná ze zahraničí a
z dlouhodobého hlediska v celkovém počtu alimentárních nákaz tvoři nepatrný zlomek.
Nejvyšší počet případů shigelózy byl zaznamenán v roce 2007. V roce 2007 onemocnělo
celkem 6 osob na území Prahy 6 a 15 případů onemocnění bylo hlášeno na území Prahy
9. Nemocnost je ve sledovaném období na území hl. m. Prahy velmi nízká.
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Graf č. 7

Hlášené počty případů alimentárních intoxikací (dg. A05)
v centrálních částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Graf č. 8

Hlášené počty případů alimentárních intoxikací (dg. A05)
v okrajových částech Prahy v období let 2006 - 2011
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Z grafů č. 7 a 8 jsou patrné velmi nízké počty případů alimentárních intoxikací v období
let 2006 – 2011 jak v centrálních, tak v okrajových částech Prahy. Stejně jako u shigelóz
jsou to ojedinělá onemocnění, která se pohybují v řádech jednotek a rovněž
z dlouhodobého hlediska v celkové nemocnosti alimentárními nákazami nemocnost
intoxikacemi tvoří nepatrný zlomek.
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Tabulka č. 3
Alimentární šetření provedené pracovníky HSHMP v letech 2006 - 2011 na území hl. m. Prahy
roky
2006

2007

2008
2009
2010

2011

počet původce
počet
odebrané nevyhovující
zdroj nákazy
typ provozu
lokalita
šetření nákazy nemocných
vzorky
vzorky
1
hotový pokrm
restaurace
Praha 4
x
4x A02
6
3
cukrářský výrobek
cukrárna
Praha 5
19
1
2x A04.5
2
balený dort
obchodní řetězec
Praha 4
1
1x A02
17
pečený domácí dort
x
Praha 4
1
1x A02
8
hotový pokrm
restaurace
Praha 6
x
6
1x A08
25
44
hotový pokrm
školní zařízení
Praha 1
4
2x A09
1x A02
2
hermelínová pomazánka
obchodní řetězec
Praha 4
1
1x A04.5
12
vinná klobása
středoškolské zařízení Praha 4
2
2
2
1x A02
2
hotový pokrm
restaurace
Praha 5
x
1
1x A09
115
geriatrická dieta
zdravotnické zařízení Praha 8
17
x
2x A02
hotový pokrm
restaurace
Praha 4
x
9
6x A09
403
x
zdravotnické zařízení Praha 8
5
x
1x A04.5
hotový pokrm
Ústav sociální péče Praha 4
5
2x A08
x
závodní stravování Praha 4
x
4
1x A08
132
x
Domov důchodců
Praha 8
x
x
1x A02
sushi
restaurace
Praha 9
x
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V roce 2006 bylo v Praze hlášeno celkem 2125 případů onemocnění salmonelózou, zaznamenán byl vyšší výskyt salmonelózy u žen než u mužů. Celkem onemocněly ženy
v 1115 případech, zatímco muži jen v 1010 případech. Nemocnost žen činila 180,6 na
100 000 žen, nemocnost mužů činila 176,9 na 100 000 mužů.

Graf č. 10

Hlášená onemocnění salmonelózou rozdělená podle
pohlaví a částí Prahy v roce 2007
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V roce 2007 bylo hlášeno 1581 případů salmonelózou. Oproti předcházejícímu roku 2006
došlo k poklesu o 25,6 %. Ženy onemocněly celkem v 703 případech a muži v 678 případech. Nemocnost žen činila 112,3 na 100 000 žen a nemocnost mužů činila 115,8 na
100 000 mužů.
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V roce 2008 byl zaznamenán další výrazný pokles počtu případů onemocnění salmonelózou v Praze, a to na 822 případů. Oproti roku 2007 se jedná o pokles o 48 %,
oproti roku 2006 dokonce o 61,3 %. Muži celkem onemocněli v 416 případech, zatímco
ženy v 406 případech. Nemocnost mužů činila 69,4 na 100 000 mužů a nemocnost žen
činila 64,0 na 100 000 žen.
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Setrvalý trend poklesu je patrný i v roce 2009, kdy bylo celkem hlášeno 731 případů
onemocnění celkem, což je oproti roku 2006 pokles o 65,6 %. V roce 2009 byl výskyt
salmonelózy téměř srovnatelný u obou pohlaví. Ženy celkem onemocněly v 367 případech, což činí nemocnost 57,3 na 100 000 žen a muži 364 případech, což činí nemocnost
59,8 na 100 000 mužů. Nemocnost mužů v roce 2009 mírně převýšila nemocnost žen.

Graf č. 13
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Výrazný pokles počtu hlášených případů patrný již od roku 2006 nadále přetrvává. V roce
2010 celkem onemocnělo salmonelózou 531 případů, oproti roku 2006 došlo k poklesu o
75 %. Celkem ženy onemocněly v 277 případech, zatímco muži jen v 255 případech. Nemocnost žen činila 42,9 na 100 000 žen a nemocnost mužů činila 41,7 na 100 000
mužů, byla tedy prakticky vyrovnaná, se zcela nevýznamnou převahou nemocnosti žen.
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V roce 2011 byl výskyt salmonelózy u obou pohlaví téměř srovnatelný. Ženy celkem
onemocněly v 352 případech, což činí nemocnost 55,1 na 100 000 žen a muži v 351 případech, což činí nemocnost 58,2 na 100 000 mužů. Celkem bylo hlášeno 703 případů
onemocnění. Oproti předcházejícímu roku 2010 došlo k mírnému nárůstu celkového
počtu případů, a to o 32,4 %. I přes tento mírný nárůst došlo ve sledovaném 6 letém
období, tedy mezi rokem 2006 a 2011 k poklesu počtu nově diagnostikovaných případů
salmonelózou o 66,9 %. Po celé sledované období byl nejvyšší počet případů hlášen
z lokalit Praha 4 a Praha 9, což odpovídá skutečnosti, že se jedná o části Prahy s vysokým
počtem obyvatel. I v tomto posledním sledovaném roce nemocnost mužů převýšila nemocnost žen.
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Grafické znázornění alimentárních nákaz rozdělených podle pohlaví,
dg. A04.5
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V roce 2006 bylo hlášeno celkem 2105 případů onemocnění kampylobakteriózou, což je
téměř stejný počet jako případů salmonelózy hlášených v tomto roce (2125 případů).
Celkem muži onemocněli v 1095 případech a ženy v 1010 případech. Nemocnost u mužů
poměrně významně počtem 191,8 na 100 000 mužů převýšila nemocnost žen, která
činila 163,6 na 100 000 žen.
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Celkem muži onemocněli v 1249 případech, zatímco ženy v 973 případech. V tomto
sledovaném roce je patrný mimořádně vysoký rozdíl v nemocnosti mužů a žen. Nemocnost u mužů činila 213,2 na 100 000 mužů a nemocnost u žen činila 75,5 na 100 000
žen. Celkem bylo v tomto roce hlášeno 2222 případů kampylobakterióz, což značí oproti
roku 2006 nárůst o 5,6 %.
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Hlášená onemocnění kampylobakteriózou rozdělená
podle pohlaví a částí Prahy v roce 2008
počty případů

150
100
50

muži

0

ženy

části Prahy

Muži v roce 2008 onemocněli v 791 případech, což činí nemocnost 132,0 na 100 000
mužů a ženy v 702 případech, což činí nemocnost 110,7 na 100 000 žen. Nemocnost
mužů opět významně převyšuje nemocnost žen. Epidemiologická situace v tomto roce
byla příznivá, hlášeno bylo celkem 1493 případů, oproti předcházejícímu roku došlo
k poklesu o 32,8 %.
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V roce 2009 bylo zaznamenáno celkem 1688 případů, tedy opětovný nárůst oproti předcházejícímu roku o 13,1 %. Celkem muži onemocněli v 907 případech, zatímco ženy v
781 případech. Nemocnost u mužů činila 149,1 na 100 000 mužů a nemocnost u žen
činila 153,1 na 100 000 žen. V tomto sledovaném roce nemocnost žen velmi mírně převýšila nemocnost mužů.
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V roce 2010 celkem muži onemocněli v 943 případech a ženy v 851 případech. Nemocnost u mužů činila 154,1 na 100 000 mužů a nemocnost u žen činila 131,9 na 100 000
žen, převažovala tedy opět nemocnost mužů. Celkovým počtem 1794 případů došlo
k dalšímu nárůstu, a to o 6,3 % oproti předcházejícímu roku.
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Hlášená onemocnění kampylobakteriózou rozdělená
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Setrvalý plynulý vzestup počtu hlášených případů onemocnění pokračoval i v posledním
sledovaném roce, kdy bylo zaznamenáno celkem 1867 případů onemocnění, což obnáší
nárůst o 4 % oproti předcházejícímu roku, ale pokles o 11,3 % oproti roku 2006. Muži
celkem onemocněli v 948 případech a ženy v 919 případech. Nemocnost u mužů činila
157,2 na 100 000 mužů a nemocnost u žen činila 143,9 na 100 000 žen. I v posledním
sledovaném roce nemocnost mužů kampylobakteriózou převyšuje nemocnost žen.

Tabulka č. 4

roky
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nemocnost dg. A02 a A04.5 podle pohlaví na 100 000 obyv.
na území hl. m. Prahy v období let 2006 - 2011
salmonelóza
kampylobakterióza
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
179,6
180,6
178,9
191,8
163,6
177,2
115,8
112,3
113,9
213,2
75,5
183,3
69,4
64
66,7
132
110,7
121,1
59,8
57,3
58,2
149,1
153,1
135,1
41,7
42,9
42,3
154,1
131,9
142,7
58,2
55,1
56,6
157,2
143,9
150,3

Souhrnné grafické znázornění alimentárních nákaz v období let
2006 - 2011
Graf č. 21

Trend výskytu alimentárních nákaz na území hlavního města
Prahy v období let 2006 - 2011 absolutní počty
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Graf č. 22

Trend výskytu případů dg. A02 a A04.5 na území hlavního
města Prahy v období let 2006 - 2011 (počty na 100 000 obyv.)
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Ze souhrnných grafů celkového počtu výskytu alimentárních nákaz a s tím související
nemocnosti na území hl. m. Prahy v období let 2006 – 2011 je zřetelný dlouhodobý trend
výskytu těchto nákaz. Nemocnost kampylobakteriózou nejvíce dominovala v populaci
v roce 2006 až 2007, v roce 2008 došlo k výraznému poklesu a v posledních sledovaných
letech nemocnost pozvolna rok od roku opět stoupá. Naopak nemocnost salmonelózou
v populaci od roku 2006 až do roku 2010 klesala, až v roce 2011 došlo k jejímu mírnému
vzrůstu, přesto můžeme hovořit o dlouhodobém výrazném poklesu nemocnosti touto
nákazou. Co se týče výskytu shigelózy a alimentárních intoxikací v populaci, tak se tato
onemocnění vyskytují v ojedinělých případech. Jsou to onemocnění často importovaná
ze zahraničí a z dlouhodobého hlediska v celkovém počtu alimentárních nákaz tvoři nepatrný zlomek. Z důvodu velmi nízkých absolutních počtů hlášených případů nebyla nemocnost za jednotlivé sledované roky počítána.
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V. DISKUZE

Prvním z cílů této bakalářské práce bylo podat informaci o trendu alimentárních nákaz na území hlavního města Prahy v období let 2006 – 2011. Ze souhrnného grafu č. 21 celkového výskytu alimentárních nákaz na území hl. m. Prahy
v období let 2006 – 2011 v absolutních číslech a z grafu č. 22 věnovanému nemocnosti na 100 000 obyvatel na tyto nákazy je zřetelný dlouhodobý trend výskytu těchto nákaz. Onemocnění kampylobakteriózou nejvíce dominovalo
v populaci v prvním mnou sledovaném roce 2006, v roce 2007 došlo k nárůstu
onemocnění o 5,6 %, ale v roce 2008 došlo k jeho výraznému poklesu o 32,8 %
oproti roku 2007. Od roku 2009 výskyt kampylobakteriózy na území hl. m. Prahy
pozvolna rok od roku stoupá, což plně nekoresponduje s dostupnými daty systému EPIDAT na úrovni České republiky, kde je patrný pokles nemocnosti až do
roku 2013, až v posledním dostupném sledovaném roce 2014 dochází k mírnému
nárůstu nemocnosti (SZÚ, 2015). Naopak výskyt salmonelózy v populaci hl. m.
Prahy od roku 2006 pozvolna klesal. V roce 2007 došlo k poklesu o 25,6 % oproti
roku 2006, v roce 2008 klesl výskyt salmonelózy o 48 % oproti roku 2007 a o 61,3
% oproti roku 2006, v roce 2009 byl pokles oproti roku 2006 o 65,6 % a v roce
2010 došlo k poklesu výskytu této nákazy dokonce až o 75 % oproti roku 2006. V
posledním sledovaném roce 2011 došlo k mírnému vzrůstu této nákazy o 32,4 %
oproti roku 2010. Za celé analyzované období 2006 - 2011 došlo k celkovému
poklesu evidovaných onemocnění o 66,9 %, tudíž můžeme za celé sledované období let 2006 - 2011 hovořit o dlouhodobé klesající nemocnosti na tuto nákazu,
což koresponduje i s dostupnými daty ze systému EPIDAT na úrovni republiky za
toto období. Moje analýza již nezahrnuje následující roky, nicméně z dostupných
dat za období 2012-2014 je patrný překvapivě nepříznivý vývoj, a to plynulý vzestup nemocnosti salmonelózou na úrovni České republiky (SZU, 2015). Veškeré
mnou zjištěné výsledky analýzy jsou plně v souladu se závěry EFSA z roku 2012,
kde uvádějí klesající trend nemocnosti salmonelózou a naopak stoupající trend
nemocnosti kampylobakteriozou i na úrovni Evropské unie. Tento zdroj dále uvá-
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dí, že došlo i k poklesu prevalence salmonel u drůbeže. Naopak kampyklobakterióza je již od roku 2005 nejčastěji hlášenou alimentární infekcí ze zvířat u lidí
(EFSA, 2014).
Co se týče výskytu shigelózy a alimentárních intoxikací, tak tato onemocnění se ve sledovaném období na území hl. m. Prahy vyskytovala pouze
v ojedinělých

případech.

Tento

výsledek

mé

analýzy

koresponduje

i

s informacemi uvedenými ve Zprávě o zdraví obyvatel hlavního města Prahy
(2015) a s dostupnými daty ze systému EPIDAT na úrovni republiky (SZÚ, 2015).
Jsou to onemocnění často importovaná ze zahraničí a z dlouhodobého hlediska
v celkovém počtu alimentárních nákaz tvoři nepatrný zlomek. ECDC uvádí, že
riziko nákazy v EU bylo dlouhodobě nízké, avšak faktory, které přispívají k přenosu, jako je ohrožení hygieny, přelidnění a omezený přístup k čisté vodě mohou
nastat v souvislosti s migrační vlnou v některých zemích přijímajících větší množství migrantů (ECDC, 2016).
Alimentární intoxikace jsou stejně jako schigelózy onemocnění, jejichž výskyt se pohybuje v řádech jednotek a rovněž z dlouhodobého hlediska v celkové
nemocnosti alimentárními nákazami nemocnost intoxikacemi tvoří nepatrný
zlomek.
I přes zaznamenaný sestupný trend výskytu salmonelózy je výskyt zejména kampylobakteriózy (ale i samotné salmonelózy) stále vysoký. Z tohoto důvodu
je nezbytná kvalitní veterinární péče již v chovech zvířat, bezpečná manipulace
při zpracování potravin živočišného původu při výrobě, dopravě a jejich skladování, dodržování teplotních parametrů při kuchyňské úpravě vajec a výrobků
z nich, přísné oddělování pomůcek, ploch apod. při manipulaci s rizikovými potravinami (syrové versus uvařené) a důsledná provozní i osobní hygiena pracovníků v potravinářství i v domácnosti (BARDOŇ,2014).
Ze strany pracovníků hygienické služby je nutné soustavně a dlouhodobě
zvyšovat zdravotní gramotnost pracovníků ve stravovacích provozech cestou školení a seminářů zaměřených např. na systém kritických bodů HACCP, dodržování
zlatých pravidel WHO a hygienických zásad, provádět časté kontroly ve veřejných
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stravovacích zařízeních, sankcionovat hrubé přestupky proti legislativním požadavkům a dbát na důsledné dodržování preventivních opatření k ochraně před
alimentárními nákazami.

Druhým z cílů této práce bylo podat informace o úrovni veřejného stravování v souvislosti s výskytem alimentárních onemocnění a jejich šetření na území
hl. m. Prahy v letech 2006 - 2011. Z jednotlivých alimentárních nákaz s nejvyšším
počtem případů onemocnění převažovala jednoznačně kampylobakterióza, a to
především na území městské části Prahy 4 a v jednom případě na území městské
části Prahy 9. Obě tyto městské části se nachází v okrajových částech hl. m. Prahy. Městská část Prahy 4 patří mezi nejlidnatější městské části hl. m. Prahy a také
se v této lokalitě nachází nejvíce čínských restaurací. Je všeobecně známo, že
komunita čínských provozovatelů má jiné hygienické návyky a technologické postupy, které jsou velmi často v rozporu s nařízeními platnými v České republice.
Z mé zkušenosti pracovníka hygienické stanice hl. m. Prahy vím, že v čínských
restauracích je obecně připravováno nejvíce pokrmů z kuřecího masa, které
v důsledku špatného skladování, nedostatečné tepelné úpravy a křížení provozu,
bývá zdrojem onemocnění kampylobakteriózou.
Vyšší výskyt kampylobateriózy také na území městské části Prahy 9 vysvětluji tím, že městská část Prahy 9 je charakteristická průmyslovou zónou, kde
se nachází větší počet rychlého občerstvení a restaurací nižší cenové kategorie.
Přehledné informace jsou uvedeny v grafech č. 1 – 8 a v příloze č. 6. Tuto skutečnost potvrzuje i tabulka č. 3 vyjadřující šetření a počty alimentárních nákaz, provedené pracovníky Hygienické stanice hl. m. Prahy v období let 2006 – 2011, kdy
nejvíce šetření alimentárních nákaz proběhlo na území městské části Prahy 4. Dle
výsledků epidemiologického šetření vyplývá, že nejvíce bylo zastoupeno onemocnění salmonelózou.

Třetím z cílů bylo zjistit, zda jsou alimentárními nákazami ohroženy více
muži či ženy. Z analýzy nemocnosti za šestileté období podle pohlaví na území hl.
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m. Prahy vyplývá, že onemocnění salmonelózou i kampylobakteriozóu převažuje
u mužů. Mé zjištění je v souladu s výsledky mnoha zahraničních studií, které potvrzují vyšší nemocnost kampylobakteriózou u mužů v USA, ve Švédsku a dalších
zemích (STRACHAN, 2008), (FRIEDMAN, 2000), (LINDBACK, SVENSSON, 2001).
Tato skutečnost je nejspíš dána častějšími návštěvami restauračních zařízení muži
bez rodinného zázemí. Další možnou příčinou nižší nemocnosti salmonelózou a
kampylobakteriózou u žen může být jejich zodpovědnější přístup k ochraně před
alimentárními nákazami. Ženy jsou obecně zodpovědnější ve výběru pokrmů i
úrovně stravovacích zařízení a převažuje u nich oblíbenost přípravy domácí stravy. Často připravují pokrmy pro svou rodinu, tudíž dbají na pečlivý technologický
postup v domácnosti. Zatímco převážně muži, jak při zájmové činnosti, tak během výkonu zaměstnání tráví více času v různých typech stravovacího zařízení,
jsou méně opatrní výběrem pokrmů a stravovacího zařízení, prioritně jim jde o to
se dobře a rychle najíst. Výskyt alimentárních nákaz podle pohlaví znázorňují grafy č. 9 – 20.

Posledním, tedy čtvrtým cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na náplň práce pracovníka hygienické stanice a identifikovat nejčastější zjištěné závady
při výkonu státního zdravotního dozoru ve stravovacích provozech na území hl.
m. Prahy. Domnívám se, že veřejnost není dostatečně informována o činnosti
pracovníka hygienické stanice, kdy jejich práce chrání strávníka před konzumací
závadných pokrmů. Z tohoto důvodu je důležité, aby veřejnost byla informována
o tom, zda jimi vybraná restaurace splňuje veškeré hygienické požadavky a nejzávažnější zjištěné závady v chodu jednotlivých provozoven je třeba následně
zveřejňovat. Analýzou dat ze systému IS HVY za šestileté období byly zjištěny tyto
3 nejčastější závady viz Přílohy, tabulka č. 1:
- absence stálých postupů založených na zásadách HACCP
- nevyhovující obecné požadavky na potravinářské prostory a zvláštní požadavky na prostory pro manipulaci s potravinami
- nevhodná manipulace a skladování surovin a složek pro přípravu pokrmu
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Pouze prevence, dodržování pravidel WHO a vysoká úroveň zdravotní gramotnosti pracovníků stravovacích provozů společně s důslednou kontrolní činností
pracovníků oddělení hygieny krajských hygienických stanic může vést k dalšímu
zlepšení situace ve výskytu alimentárních nákaz a jejich dalšímu žádoucímu poklesu.
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VI. ZÁVĚR
Naplnění cílů bakalářské práce

Cíl 1) Podat informace o trendu výskytu alimentárních nákaz na území hlavního
města Prahy v období let 2006 – 2011.

2) Podat informace o úrovni veřejného stravování v souvislosti s výskytem
alimentárních onemocnění a jejich šetření na území hl. m. Prahy v letech 20062011.

3) Zjistit, zda jsou alimentárními onemocněními více ohroženy muži či ženy.

4) Poukázat na náplň práce pracovníka hygienické stanice a identifikovat
nejčastější

zjištěné

závady

při

výkonu

státního

zdravotního

dozoru

ve stravovacích provozech na území hl. m. Prahy.

K naplnění vytčených cílů bakalářské práce byly stanoveny 4 hypotézy

1) Incidence alimentárních nákaz na území hlavního města Prahy ve sledovaném
období má vzestupný trend.

2) Nemocnost alimentárními nákazami a jejich šetření je v centru Prahy po celé
sledované období vyšší než v okrajových oblastech Prahy.

3) Vyššímu riziku onemocnění alimentárními nákazami jsou vystaveni muži.

4) Mezi nejčastější zjištěné závady ve stravovacích zařízeních patří křížení
provozu s následnou kontaminací pokrmů.
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Hypotéza č. 1: Incidence alimentárních nákaz na území hlavního města Prahy ve
sledovaném období má vzestupný trend. Hypotéza se nepotvrdila, neboť analýza
dat prokázala dlouhodobý sestupný trend všech sledovaných alimentárních nákaz. I přes sestupný trend těchto nákaz je nutné zdůraznit, že výskyt kampylobakteriózy zůstává i nadále vysoký. Tato skutečnost souvisí s obecně vyšší návštěvností lidí ve stravovacích zařízeních a rozmachem velmi populárních rychlých občerstveních, tzv. „FAST FOOD“. Je proto nutné provádět časté kontroly ve veřejných stravovacích zařízeních, sankcionovat hrubé přestupky proti legislativním
požadavkům a dbát na důsledné dodržování preventivních opatření k ochraně
před alimentárními nákazami.

Hypotéza č. 2: Výskyt alimentárních nákaz v centru Prahy je po celé sledované
období vyšší než v okrajových oblastech Prahy. Tato hypotéza se však z výsledků
analýzy dat nepotvrdila. Nejvyšší počty případů kampylobakteriózy během šestiletého období byly zaznamenány na území městské části Prahy 4, která patří mezi okrajové oblasti Prahy s nejvyšším počtem obyvatel. Kromě faktoru nejvyššího
počtu obyvatel se v této lokalitě se nachází nejvíce čínských restaurací. Je známo,
že komunita čínských provozovatelů má jiné hygienické návyky a technologické
postupy, které jsou velmi často v rozporu s nařízeními platnými v České republice. Také na území městské části Prahy 9, která rovněž patří mezi okrajové části
Prahy, byly zaznamenány významné počty případů onemocnění kampylobakteriózou. Tato oblast se vyznačuje průmyslovou zónou a větším počtem rychlého
občerstvení a restaurací nižší cenové kategorie. Tuto skutečnost potvrzuje i šetření pracovníků Hygienické stanice hl. m. Prahy v období let 2006 – 2011, kdy
nejvíce šetření alimentárních nákaz proběhlo na území městské části Prahy 4, což
si vysvětluji jednak vysokým počtem obyvatel této městské části a jednak velkým
počtem čínských restaurací kumulovaných v této lokalitě.

Hypotéza č. 3: Vyššímu riziku onemocnění alimentárními nákazami jsou vystaveni muži. Tato hypotéza se potvrdila, neboť z analýzy dat podle pohlaví vyplývá, že
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onemocnění salmonelózou i kampylobakteriózou naprosto převažuje u mužů.
Tato skutečnost je nejspíš dána častějšími návštěvami restauračních zařízení muži
bez rodinného zázemí. Další možnou příčinou nižší nemocnosti salmonelózou a
kampylobakteriózou u žen může být jejich zodpovědnější přístup k ochraně před
alimentárními nákazami. Ženy jsou obecně zodpovědnější ve výběru pokrmů i
úrovně stravovacích zařízení a převažuje u nich oblíbenost přípravy domácí stravy. Zatímco muži, jak při zájmové činnosti, tak během výkonu zaměstnání, tráví
více času v různých typech stravovacího zařízení. Jsou méně opatrní výběrem
pokrmů a stravovacího zařízení a prioritně jim jde o to se dobře a rychle najíst.

Hypotéza č. 4: Mezi nejčastější zjištěné závady ve stravovacích zařízeních patří
křížení provozu s následnou kontaminací pokrmů. Tato hypotéza se nepotvrdila,
neboť analýzou dat ze systému IS HVY byly za šestileté období zjištěny tyto 3 nejčastější závady:
- absence stálých postupů založených na zásadách HACCP
- nevyhovující obecné požadavky na potravinářské prostory a zvláštní požadavky na prostory pro manipulaci s potravinami
- nevhodná manipulace a skladování surovin a složek pro přípravu pokrmu
Práce hygienického pracovníka je velmi důležitá, aby nebyly podávány pokrmy
v nevyhovující kvalitě a nedocházelo tak k poškozování zdraví strávníka. Domnívám se, že veřejnost není dostatečně informována o náplni činnosti pracovníka
krajské hygienické stanice v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Široká
veřejnost neví, že se odborní pracovníci kromě kontrolní činnosti zaměřují též na
prevenci alimentárních nákaz zvyšováním zdravotní gramotnosti pracovníků stravovacích provozů zejména jejich pravidelným školením a že tato jejich práce nejvíce chrání strávníka před konzumací závadných potravin a pokrmů. Z tohoto
důvodu je důležité, aby veřejnost byla informována o tom, zda jimi vybraná restaurace splňuje veškeré hygienické požadavky nebo zda byly v daném zařízení
opakovaně zjištěny provozní nedostatky. Pracovník hygienické služby je velmi
často veřejností vnímám jako „buzerující osoba“ hledající chyby ve stravovacím
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zařízení, udělující nemalé pokuty a neuvědomují si, že tato činnost pomáhá chránit jejich zdraví. V současné době je velkým problémem nedostatečný počet odborných pracovníků hygieny výživy v poměru k velkému počtu stravovacích zařízení, což zásadní a výrazný pokles počtu epidemických výskytů alimentárních
nákaz, které jsou důsledkem nedodržení hygienických opatření, znesnadňuje.
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VII. RESUMÉ

Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o postupech ve stravovacích jednotkách v souvislosti s výskytem alimentárních onemocnění. V teoretické části
jsou zmíněni nejčastější původci alimentárních nákaz, jejich léčba a prevence,
navazuje popis systému veřejného stravování, kde se zaměřuji na jednotlivé typy
stravovacích zařízení, systém kritických bodů a provádění kontrol pracovníkem
Hygienické stanice hl. m. Prahy. V praktické části k dosažení cílů jsem provedla
analýzu trendu výskytu vybraných alimentárních nákaz na území hlavního města
Prahy v období let 2006 – 2011. Analýzou dat byl prokázán dlouhodobý sestupný
trend všech sledovaných alimentárních nákaz, třebaže výskyt kampylobakteriózy
zůstává i nadále vysoký. Sledován byl též případný genderový rozdíl v nemocnosti
alimentárními nákazami, který se prokázal. Analýzou sledovaných dat byla zjištěna vyšší nemocnost salmonelózou i kampylobakteriózou u mužů. Při mapování
rozdílů v četnosti případů alimentárních nákaz s ohledem na jejich lokalizaci byly
nejvyšší počty případů onemocnění za šestileté období zaznamenány na území
městské části Prahy 4 a Prahy 9. Při zaměření se na nejčastější zjištěné provozní
nedostatky analýzou dat ze systému IS HVY byla zjištěna absence stálých postupů
založených na zásadách HACCP, nevyhovující obecné požadavky na potravinářské
prostory a zvláštní požadavky na prostory pro manipulaci s potravinami a nevhodná manipulace a skladování surovin a složek pro přípravu pokrmu. Současným problémem hygienické služby je nedostatečný počet zaměstnanců hygieny
výživy k velkému počtu stravovacích zařízení, kdy tato skutečnost má za následek, že není možné kontrolovat všechna stravovací zařízení a provádět systematickou a kontinuální edukaci pracovníků stravovacích provozů za účelem zvýšení
jejich zdravotní gramotnosti.
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VIII. SUMMARY

This thesis summarizes knowledge about practices in catering units in
connection with the occurrence of foodborne illnesses. In the theoretical part
are mentioned the most common causes of foodborne diseases, its treatment
and prevention, followed by a public catering description system, where we focus on different types of catering equipment, system of critical points and checks
by employees of hygiene nutrition regional health departments. In the practical
part to achieve the goals I have analyzed the trends in incidence of selected foodborne diseases in the capital city of Prague in the period 2006 - 2011. The analysis of the datas has shown a long-term downward trend in all reporting foodborne diseases, although the incidence of campylobacteriosis remains still high.
It was also pursued a possible gender difference in morbidity of alimentary diseases which have been proved. By analyzing the observed datas, higher morbidity
of salmonella and campylobacter were found at man gender. When mapping the
differences in the frequency of cases of foodborne diseases with regard to their
localization, the highest number of cases reported for six years were in the territory of Prague 4 and Prague 9. When focused on frequently identified operational weaknesses by analysis of data from the IS HVY there was an absence of
permanent procedures based on HACCP. A compliant general requirements for
food premises and a special space requirements for food handling and improper
handling and storage of raw materials and ingredients for food preparation. The
current problem of hygiene service is understaff of hygiene employees to a large
number of catering establishments, and where this has resulted,that there is
impossible to control all catering facilities and carry out systematic and continuous education of catering operations staff in order to increase their health
literacy.
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Příloha č.1

roky
2006
2007

2008
2009
2010

2011

nejčastější závada
nezpracování stálých postupů založených
na zásadách HACCP
nevhodný příjem a skladování surovin a
složek pro přípravu pokrmů
nesplnění obecných požadavků na potravinářské prostory a zvláštní požadavky na
prostory pro manipulaci s potravinami
nezpracování stálých postupů založených
na zásadách HACCP
nezpracování stálých postupů založených
na zásadách HACCP
nesplnění obecných požadavků na potravinářské prostory a zvláštní požadavky na
prostory pro manipulaci s potravinami

počty závad

počet zjištěných
závad celkem

120

858

100

698

60

445

37

318

17

117

26

194

Příloha č. 2
Polévka vykazující smyslové vady

Znečištěné prkénko pokryté plísní

Autor: Andrea Zedníková

Příloha č. 3

Nevhodné skladování masa

Nevyhovující prostory pro manipulaci potravinami a jejich skladování

Autor: Andrea Zedníková

Příloha č. 4
Příklady vyhovujícího skladování potravin

Autor: Andrea Zedníková

Příloha č. 5

Příklad správné hygienické praxe a provozní čistoty

Autor: Andrea Zedníková

Hlášené počty případů dg. A02 a A04.5 v jednotlivých částech Prahy v období let 2006 - 2011
salmonelóza

2006
kampylobakterióza

salmonelóza

2007
kampylobakterióza

salmonelóza

2008
kampylobakterióza

části Prahy
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Celkem

absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
12
39,3
27
88,5
7
23,3
35
116,7
9
30,1
42
140,7
23
46,6
55
111,4
20
40,7
63
128,1
24
48,7
66
134
35
47,6
93
126,5
40
54,4
95
129,1
47
66,1
93
130,7
154
53,7
355
123,7
115
40,2
377
131,9
127
44,9
371
131
116
65,5
262
147,9
84
46,8
284
158,1
133
75,6
290
164,9
89
64,3
152
109,9
35
25,1
155
111,3
53
39,3
145
107,6
19
44,2
61
141,8
8
18,4
50
115,1
29
68,1
61
143,2
83
75,1
199
180
68
61,1
196
176
51
45,5
205
182,7
117
68
271
157,5
92
52,4
321
182,9
138
79
377
215,8
83
49,6
213
127,2
63
37,2
218
128,8
92
54,7
217
129,1
731
58,2
1688
135,1
532
42,3
1794
142,7
703
56,6
1867
150,3

Autor: Andrea Zedníková

Příloha č. 6

absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100 absolutní na 100
části Prahy
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
čísla
000 obyv.
Praha 1
36
115,3
47
150,5
22
71,8
50
163,2
16
52,7
45
148,3
Praha 2
75
159,4
88
187
49
102,5
73
152,7
38
78,2
54
111,2
Praha 3
152
217,3
118
168,1
54
76
113
158,8
35
48
92
126,4
Praha 4
487
171,8
504
177,8
345
120,6
462
161,4
160
55,7
270
93,9
Praha 5
333
201,3
333
201,3
243
143,5
294
173,6
122
70,3
250
144
Praha 6
213
158,9
226
168,6
137
101,1
273
201,4
56
40,9
129
94,1
Praha 7
65
160,4
61
150,5
44
106
67
161,4
22
52,3
54
128,5
Praha 8
190
174,4
199
186,1
149
137,6
272
251,3
132
120,7
187
171
Praha 9
308
202,6
320
210,5
219
137,2
425
266,3
124
74,7
237
142,8
Praha 10
266
168,9
209
132,7
119
73,4
193
119,1
117
70,5
175
105,5
Celkem
2125
178,9
2105
177,2
1381
113,9
2222
183,3
822
66,7
1493
121,1
2009
2010
2011
salmonelóza
kampylobakterióza
salmonelóza
kampylobakterióza
salmonelóza
kampylobakterióza

Příloha č. 7

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, 11001 Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i
Č.j.: HSHMP

PROTOKOL O kontrole
pořízený z kontroly vykonané podle zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) Č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování
právních předpisů týkajících se krmiva potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
'a podle § 88 zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb.")

1. Pravomoc k výkonu kontroly:
§ 82 odst. 2 písmo b) zákona Č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

•

- vedoucí kontrolní skupiny

•
•

Přizvané fyzické osoby ( jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název
zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod

jejich přizvání:

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

4. Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

podnikající fyzická
i obchodní firma):

osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř.

Strana: 1

5. Osoby přítomné na místě kontroly:
kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5
odst. 2 písmo a) kontrolniho řádu)

6. Kontrola zahájena dne:

v

hodin

úkonem:

7. Předmět kontroly a popř. důvod dodatečné kontroly podle čI. 28 nařízení (ElD č. 882/2004:
Plnění povinností stanovených v:

Odůvodnění nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 nařízení (EU) 882/2004:

8. Vzorky odebrány: ne

ano (č. protokolu o odběru vzorků)

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona Č. 258/2000 Sb., za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato
osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc
pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů, tj. částku……..Kč. Náhradu orgán ochrany veřejného
zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností,
že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného
zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb., se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v
případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
den jeho provedení:

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 404/12, 11001 Praha 1 • tel.: 296336700 • e-mail: podatelna@hYlmraha.cz· ID:
zpqai2i
Strana: 2

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 404/12, 11001 Praha 1 • tel.: 296 336700 • e-mail: podatelna@hygpraha.cz·ID:
zpqai2i
Strana: ....

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků
zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:
Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků spočívajících v:

ve lhůtě do:

12. Poučení:
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnimu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může
kontrolovaná osoba podat Hygienické stanici hl. m. Prahy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.
Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
b) Při postupu podle § 88 odst. 4 zákona Č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu
zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Hygienické stanici hl. m. Prahy ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu
o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodněni nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěnírn.

v

13. Protokol vyhotoven dne:

v hodin

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. i příloh):
Protokol byl vyhotoven v

stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:
a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly .............................. .Iuvedenou výše v bodu 5.:
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne .................. v ...................hodin

b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly ............................................... /uvedenou vyse v bodu 5.,
které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 4 zákona číslo 258/2000 Sb.; předání
protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne .................. v ................... hodin

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 404/12, 110 O I Praha I • tel.: 296336 700 • e-mail: podatelna@hnmraha.cz • ID: zpqai2i
Strana: ....
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Přehled kontrolovaných parametr-ů při kontrole
čj: 101S .....................
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Provozovna

dne:

too

vyhověl nevyhověl nek.

VOJ Zdravotní průkazy osob činných ve stravovacích službách
V02 Osobní hygiena osob činných ve stravovacích službách
V03 Požadavky na hygienu provozu
V04 Zásobování pitnou vodou
Obecné požadavky na potravinářské prostoty.zvláštní požadavky na prostory pro
V06
manipulaci s potravinami
V07 Příjem a skladování surovin a složek pro přípravu pokrmů
V08 Datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti
V09 Smyslové vlastnosti potravin a pokrmů
VIO Zajištění sledovatelnosti, doklady o původu potravin
VII Ochrana potravin a pokrmů před kontaminací při manipulace, křížení činností
V12 Technologický postup
Vl3 Označování rozprac. pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů
VIS Bezpečnost pokrmů při uvádění do oběhu, výdej, přeprava, rozvoz
Vl6 Zavedení stálých postupů na zásadách HACCP
V20 Manipulace s odpady
V21 DDD - sanitace a regulace škůdců, přístup domácích zvířat

-,

V22 Obaly potravin a pokrmů
V25 Osvědčení o znalosti hub
V27 Příprava kojenecké stravy
V30 . Strava podávaná v rámci léčebného procesu
V31 Kontr-ola přípravy a podávání zmrzliny
V32 Školení osob činných ve stravovacích službách
V33 Oznamovací povinnost
V34 Kontrola dodržování zákazu kouření

V37 Dodržování postupů na zásadách HACCP
V38 Požadavky na stav, konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami
Označení, uspořádání a větrání konzumačních prostor zařízení společného
V39
stravování V souvislosti s kouřením, soulad skutečnosti a označení
V40 Informační povinnost -alergeny
V4l Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví
V42 Udržování potravin, surovin, složek, a meziproduktů při bezpečných teplotách,
dodržení chladícího řetězce, rozrnrazování potravin
V43 Klamání spotřebitele, záměna surovin, nekalé praktiky

'.~

V44 Požadavky na pojízdné a přechodné prostory
V45 Vyšetření vzorků
V46 Kontrola dobrovolných opatření
Dodržování zákazu nabídky a prodeje potravin, které jsou v rozporu s
V47
výživovýrni požadavky na zdravou výživu dětí, žák li a studentů
V48 Nutriční hodnota pokrmů, pestrost, výživové požadavky po~:e skupin spotřebitelů
V99 Uiné
nek. = nekontrolováno

'.~

J:

Příloha č. 8

HYGIENICKA STANICE HLAVNIHO MESTA PRAHY
Praha 1, Rytířská 12, 11001
Tel.: 296336700, Fax: 224212335
www.hygiena.cz. e-mail:podatelna@hygiena.cz

Protokol č. . .............................. I ........................... o transportu vzorků
do laboratoře a žádanka o laboratorní posouzení odebraných vzorků
Čísla
transportovaných vzorků
Čísla vzorků
přidělené v laboratoři
Požadované vyšetření
Transport
v chladícím zařízení ano / ne
Teplota
prostoru trans\?ortního obalu
předání vzorků do laboratoře
při
Odběr referenčního vzorku
ANO/NE
Odběr duplíkátnfho vzorku
ANO / NE - ODMlTNUT

Datum transportu
Hodina / minuta
předání vzorků do laboratoře
Počet ujetých kilometrů
Čas strávený na cestě (hod.)
Pracovní čas celkem (hod.)
Podpis zaměstnance Hygienické
stamce hl. m. Prahy, který
předává vzorek do laboratoře
Podpis zaměstnance laboratoře,
který vzorek přijal

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Praha 1, Rytířská 12, 11001
Tel.: 296336700, Fax: 224212335
www.hygiena.cz. e-mail:podatelna@hygiena.cz

Protokol

o odběru vzorků

/

ě.

Dle kapitoly III, článku 11 Nařízení evropského parlamentu a radh Č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem
ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinác a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, dle zákona Č. 5521l991Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dle § 88 zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolovaná osoba - fyzická osoba:
Kontrolovaný subjekt - právnická osoba:
(jméno, příjmení,
Obchodní firma (název a právní forma)
ev. dodatek)
Bydliště:

Sídlo:

IČO:

IČO:

Údaj o zápisu v živnostenském rejstříku vč. spis. značky:

Údaj o zápisu v živnostenském rejstříku vč. spis. značky:

Místo odběru:
(název, adresa)
Datum a hodina odběru
Číslo vzorku
Název vzorku
Výrobce
Datum výroby (hodina)
Datum použitelnosti
Datum min. trvanlivosti
Dodavatel/Dovozce
Datum dodání / hodina
Číslo dodacího listu
Obal a množství výrobků
(ze kterých byl vzorek
odebrá1
Datum hod. otevření obalu
Způsob uložení výrobků
Závady
Teplota pokrmů / potravin
Teplota prostředí
Hmotnost vzorku
(g. ml. ks)
Cena (Kč)
Senzorické posouzení
výrobku při odběru
Důvod odběrn
Způsob odběru

SZD
SPP Č. 2

SZD
SPP Č. 2

SZD
SPP Č. 2

Po odběru byly vzorky zapečetěny přelepením za přítomnosti zástupce provozovny. V případě negativního nálezu
bude na základě faktury uhrazena cena ve výši, za kterou osoba výrobek běžně na trhu prodává.
Odběr za Hygienickou stanici hl. m. Prahy
Provedl:
Číslo služebního průkazu:
Datum:

