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Alimentární nákaza

• kontaminace potravin bakteriemi či viry

• vznik nákazy nebo otrava toxiny, které 

bakterie produkuje

• závažné zdravotní následky (dle CDC)

v USA ročně 5 tis. úmrtí a 

325 tis. hospitalizací

• vznik události - většinou z nedbalosti



Nejčastější onemocnění a otravy

Bakteriální:

salmonelóza, kampylobakterióza, listerióza, 

E. coli, shigelóza (bakter. úplavice), cholera

Bakteriální otravy:

stafylokoková enterotoxikóza, botulotoxin

Virové:

hepatitida A, klíšťová encefalitida, noroviróza
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Rozsáhlé hromadné nákazy / otravy

Rok Událost Agens Přenos Postiženo Zemřelo

1994 USA, Minnesota Salmonella 

enteritidis

zmrzlina > 224 tis. 0

2000 Japonsko, Ósaka Staphylococcus 

aureus

mléko > 13400 0

2000 Kanada, Walkerton Escherichia coli voda > 2300 7

2011 severní Německo Escherichia coli semena, 

klíčky

> 3950 53

1985 USA, Kalifornie Listeria sýr > 140 52 (? 84)

2011 USA Listeria melouny 146 30

1979 ČSSR virus Hep A mraž.jahody > 30 tis. 0

2003 USA virus Hep A zel. cibule 555 3

2012 Německo Norovirus mraž.jahody 11200 0
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USA Minnesota září 1994

Salmonella enteritidis

• kontaminace zmrzlinové směsi – transport 

v nevyčištěných kontejnerech, které 

převážely nepasterizovaná vejce

• díky zmrazení – nižší množství bakterií

• horečka, nevolnost, průjmy

• onemocnělo více než 220 tisíc osob (odhad) 

v několika státech USA, nikdo nezemřel

• po stažení zmrzlin z trhu výskyt ustal
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Walkerton, Kanada květen 2000

Escherichia coli O157:H7

Kontaminace vodního zdroje fekáliemi z 

blízké farmy po dešti způsobila v květnu 2000 

více než 2300 případů otravy toxinem E. coli 

a 7 úmrtí – otravou postiženy i malé děti 

(závažné průjmy, 4% selhání ledvin).
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Severní Německo červen 2011

E. coli O104:H4
• hybridní kmen entero-agregativní-hemoragické E. coli 

O104:H4 s produkcí Shiga toxinu 2 (vzácný kmen)

• kontaminovaná semena pískavice – řecké seno (Egypt)

• SRN 3842 případů (vč. 855 hemoragicko-uremický syndrom), 

53 zemřelo; dalších 13 zemí EU, USA  a Kanada

76 případů, 1 zemřel.
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Schéma šíření



ČSSR, Rožňava 1951

arbovirus - klíšťová encefalitida

• virus v kozím mléku smíchaném v mlékárně 

s kravským - bez pasterizace (výpadek proudu)

• 660 nemocných, 271 hospitalizovaných

• nejprve podezření na břišní tyf, které  vyvrátil 

prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.
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Haiti   říjen 2010

bakterie Vibro chollerae
• po zemětřesení v lednu 2010 – epidemie cholery 

(jihoasijský kmen – nepálské jednotky OSN)

• nákaza vodou – znečištěna z latrín po deštích

• za 4 roky 2010-2014 .. 665 000 nemocných, 8183 +
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Haiti říjen 2010

bakterie Vibro chollerae
• léčebná centra Lékařů bez hranic a dalších (snadná 

léčba, ale chybí finance –pitná voda, léky, vybavení)
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Oregon, USA, září 1984 - sekta Radžníšpúram

Salmonella enterica

• Teroristický útok - snaha o ovlivnění místních 

voleb ve městě The Dalles – kontaminace 

salátových pultů ve 4 restauracích bakterií 

Salmonella enterica

• 751 nemocných, vč. 45 hospitalizovaných 

v období 29.8. – 10.10.1984
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Rapid Alert System for Food and Feed
- systém hlášení a rychlého vyrozumění v EU

• Národní kontrolní místo v ČR – SZPI

• Informační centrum bezpečnosti potravin –

týdenní přehledy
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/system-rychleho-varovani-

pro-potraviny-a-krmiva-(rasff).aspx

• 4 typy oznámení

varování                odmítnutí na hranicích     

informace                                     novinky 
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http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/system-rychleho-varovani-pro-potraviny-a-krmiva-(rasff).aspx
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Témata: 

• Migrace - hledisko veřejného zdraví a bezpečnosti

• IZS - cvičení, zahraniční mise

• Nemocnice v mimořádné situaci, Varia



Děkuji za pozornost

www.unbr.cz

v.neklapilova@unbr.cz
15


