
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM 

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110,  e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n 

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510 
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310 
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710 ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410 

 

 

S-KHSUL 43017/2019 

Žádost o poskytnutí informace – FC Jiskra Modrá 

Dne 9. 9. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem  
žádost ze dne 6. 9. 2019 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. KHSUL 43017/2019, 
kterou žadatel požadoval poskytnutí informace, týkající se záležitosti v FC Jiskra Modrá, Sportovní 
areál Jiskra Modrá, 407 01 Jílové – Kamenec 42 v termínu od 1. 8. – 8. 8. 2019, a to: 
 
1. Má ubytovací kapacita FC Jiskra Modrá hygienicky schválené prostory pro vaření, tedy kuchyň 

pro přípravu jídel? Může tedy jídlo ubytovaným nabízet, vařit a podávat dle kladného a platného 
rozhodnutí KHS Ústeckého kraje v době konání fotbalového soustředění ve dnech 1.8. - 8. 8. 
2019? 

2. Dle telefonických informací měly být KHS Ústeckého kraje odebrány vzorky: vody, jídla, stěry 
z kuchyně, jídelny, pokojů, vzorky studniční vody, která je zavedena do kabin, převlékacích 
prostor do kohoutků a sprch. Chtěla byste znát zdroj nákazy a tedy důvod střevních potíží 
masivního charakteru. 

3. Když je studniční voda používána v kabinách, v převlékacích prostorách, je někde uvedeno 
upozornění o tom, že voda je pouze užitková a tedy nepoužitelná pro pití? Bylo výše uvedené 
upozornění v době konání soustředění umístěno na viditelném místě v nemovitosti? 

4. Žádáte o zaslání všech výstupů ze všech šetření a závěr laboratorních testů, které byly 
vyhodnoceny s FC Jiskra Modrá v termínu od 1. 8. - 8. 8. 2019. 

5. Kolik bylo dotčených, nemocných a KHS nahlášených osob? 
6. Bylo v nedávné minulosti řešeno s uvedeným zařízením, odpovědnou osobou za provoz, řízení 

o závadnosti kuchyně, skladování potravin a další, které by mohly ukazovat na to, že v této 
kapacitě v souvislosti s přípravou jídel dochází k pochyben a je tedy závadná? 

7. Jedná se o epidemii, a jakým způsobem budou evidována masívně mnohočetná střevní 
onemocnění? Jaké kroky KHS jako odborný odpovědný státní orgán učinila, aby se neopakovalo 
nakažení kohokoliv v areálu FC Jiskra Modrá? 

 
Na základě jeho žádosti o poskytnutí informace dle zákona přípisem ze dne 20. 9. 2019 č.j. KHSUL 
45007/2019 mu byla poskytnuta požadovaná informace, když mu bylo sděleno: 
 
Na úvod je třeba uvést, že dne 7. 8. 2019 byla krajská hygienická stanice informována telefonicky 
provozovatelem objektu FK Jiskra Modrá, Kamenec 42, o skutečnosti, že u dětí, které se zúčastnily 
v jeho zařízení fotbalového soustředění, se v době od 5. 8. 2019 objevily akutní gastrointestinální 
potíže. V době šetření, téhož dne dopoledne, již v objektu nebylo žádné z dětí, akce byla pořádající 
osobou ukončena. Na místě byl pouze jeden trenér za pořádající osobu a 6 zaměstnanců 
provozovatele objektu. 
 
Ad. 1) 
Objekt sloužil jako ubytovna pro Středisko bytového hospodářství města Jílové od roku 1999, v 
roce 2013 požádal Fotbalový klub Jiskra Modrá o schválení provozního řádu pro provozování 
ubytovacích služeb v tomto objektu. Ve spisovém materiálu krajské hygienické stanice ani 
v projektové dokumentaci nemáme žádnou zmínku o kuchyni nebo o vaření v objektu. FC Jiskra 
Modrá nenahlásil orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) oznámení o zahájení činnosti provozovny 
stravovacích služeb. 



Soustředění pořádal FK Ústí nad Labem, který taktéž v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 
Sb., nenahlásil pořádání zotavovací akce.  
 
 
 
Ad. 2 a 4)  
Byl proveden odběr pro vyšetření vzorků potravin. Vyšetření zjistilo v originální neotevřeném 
balení kuřecího masa přítomnost ukazatelů Salmonella  a Campylobacter. Dále byly provedeny 
stěry z pracovních ploch a zařízení pro mikrobiologické vyšetření přítomnosti mikrobiální 
kontaminace. Dle výsledků těchto vyšetření byla zjištěna přítomnost Bacillus cereus a 
Enterobacteriacae. Výsledky mikrobiologických vyšetření obdržela krajská hygienická stanice  dne 
11. 9. 2019.  U exponovaných osob, které byly vyšetřeny u svých lékařů (zaměstnanci, část 
dětí)  nebyla prokázána přítomnost agens Salmonella a Campylobacter ve stolici. Vyšetření na 
přítomnost agens Bacillus cereus jako součást vyšetření stolice je na uvážení ošetřujícího lékaře.  
Zdroj nákazy a tedy důvod střevních potíží nebyl jednoznačně prokázán. 
 
Ad 3) 
Při kontrole zásobování vodou dne 8. 8. 2019 ani při opakované kontrole provedené dne 26. 8. 2019 
zaměřené na kontrolu kvality pitné vody (v rámci šetření zdroje možné nákazy) nebylo prokázáno 
napojení žádného z kontrolovaných objektů na jiný zdroj vody než veřejný vodovod. Byly zde 
odebrány vzorky vody zaměstnanci SČVaK a krajskou hygienickou stanicí s negativními výsledky. 
Při místním šetření dne 26. 8. 2019 bylo zjištěno, že na pozemku vedle hřiště se nachází studna, na 
kterou je napojena cisterna, která dle sdělení provozovatele slouží pouze k zalévání hřiště. Z této 
cisterny byly taktéž odebrány vzorky vody zaměstnanci SČVaK s negativními výsledky.    
 
ad 5)  
Dotčených osob 52, onemocnělo 40 (38 dětí, 2 trenéři, 0 osob za provozovatele objektu. 
K vyšetření lékařem se dostavilo pouze 26 dětí  
  
ad 6)  
Provozování stravovací služby a ani pořádání akcí nebylo v tomto objektu ohlášeno 
provozovatelem a pořádající osobou. V uvedeném objektu nebyl prováděn státní zdravotní dozor.  
Při kontrole dne 7. 8. 2019 byly zjištěny zejména nedostatky v podmínkách pro zajištění provozní 
a osobní hygieny stravovacího provozu. V tomto zařízení nikdy nebyly hlášeny žádné zotavovací 
akce, školy v přírodě a jiné podobné akce. 
 
ad 7)  
Počtem a jednorázovým průběhem onemocnění se nejedná o výjimečně rozsáhlou epidemii. Po 
ukončení šetření bude vypracována závěrečná zpráva o epidemickém výskytu gastrointestinálních 
onemocnění „DC Jiskra Modrá 2019“.  
Ze strany krajské hygienické stanice byla část opatření již provedena  - byla nařízená sanitace na 
základě podezření na alimentární nákazu. Následně po zpracování protokolu o kontrole a 
vyhodnocení všech dostupných podkladů včetně protokolů o rozborech vzorků bude postupováno 
v souladu s kompetencemi krajské hygienické stanice a platnými právními předpisy v součinnost 
s věcně příslušnými správními orgány.  
 
Přípis byl zaslán dne 24. 9.  2019 na e-mailovou adresu žadatele.  

Ústí nad Labem, 20. 11. 2019 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, ředitelka správního odboru  

 

 


