Tisková zpráva o výsledcích kontrolního šetření
v návaznosti na výskyt závadného hovězího masa
Dne 21. 2. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen
„KHS ZK“) informaci o výskytu hovězího masa závadné šarže na území Zlínského kraje s prokázanou
kontaminací bakterie Salmonella enteritidis.
Jednalo se o hovězí maso:
Šarže: E95853
Dodavatel: Z. P. M. Bierniacki, 63-200 Jarocin, PL 30063801 WE
Datum výroby: 8. 2. 2019
Datum spotřeby: 12. 3. 2019
Původ: narozeno, vykrmeno, poraženo a bouráno v Polsku, reg. č. skup. zvířat 08.02.2019
Dané hovězí maso bylo distribuováno k níže uvedeným odběratelům:
KRAJAN CZECH s. r.o.
Hlavní 69, 768 32 Zborovice
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3/3, 767 01 Kroměříž
Pivovar Vraník s.r.o.
Trnava 23, 763 18 Trnava
Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Ořechov 90, 687 37 Polešovice
Kroměřížská nemocnice, a.s.
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Restaurace LÍPA
nám. Míru 164, 768 24 Hulín
Základní škola a mateřská škola Sehradice okres Zlín, příspěvková organizace
Sehradice 18, 768 23 Sehradice

Zaměstnanci KHS ZK neprodleně ve výše uvedených provozovnách stravovacích služeb zahájili státní
zdravotní dozor, který byl mimo jiné zaměřen i na kontrolu stažení závadného hovězího masa
z oběhu.
Při kontrolách bylo zjištěno, že ani v jedné výše zmíněné provozovně stravovacích služeb se
v současné době nenachází hovězí maso s prokázanou kontaminací bakterií Salmonella
enteritidis. Veškeré hovězí maso bylo vráceno dodavateli či bylo již zkonzumováno. Závadné hovězí
maso, které bylo již zkonzumováno, bylo řádně tepelně zpracováno a informace o výskytu
zdravotních potíží po konzumaci ve výše uvedených provozovnách nebyly hlášeny.
Rovněž je nutno uvést, že v této epidemiologické souvislosti k dnešnímu dni Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně neeviduje žádné onemocnění salmonelózou.
Salmonelóza je alimentární onemocnění, k přenosu nákazy dochází požitím kontaminovaných
potravin. Inkubační doba se nejčastěji pohybuje v rozmezí 12 – 36 hodin, maximálně činí 72 hodin.
Klinicky toto onemocnění probíhá jako akutní gastroenteritida, která se projevuje nevolností,
zvracením, bolestmi v břiše, horečkou a průjmy.

Ve Zlíně, dne 22. 2. 2019
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

