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EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCKKÁÁ  SSIITTUUAACCEE  VV  LLIIBBEERREECCKKÉÉMM  KKRRAAJJII  

VV  ŘŘÍÍJJNNUU  22002222    
 

 1.  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA: 
 

V říjnu bylo v Libereckém kraji hlášeno 3 481 nákaz (800,6 na 100 000 obyvatel), 

onemocnělo 1 563 mužů a 1 918 žen.  

 

NÁKAZY CELKEM ABSOLUTNÍ POČET ONEMOCNĚNÍ SROVNÁNÍ 

SROVNÁVANÁ OBDOBÍ 
SLEDOVANÉ 

OBDOBÍ 
PŘEDCHOZÍ  

OBDOBÍ 
VYJÁDŘENO 

V % 

ŘÍJEN 2022 / ZÁŘÍ 2022 3 481 4 276 -18,6 

ŘÍJEN 2022 / ŘÍJEN 2021 3 481 1 610 116,2 

KUMULACE LEDEN–ŘÍJEN 2022 / LEDEN–ŘÍJEN 2021 84 757 53 314 59,0 

 

Ve skupině běžně se vyskytujících nákaz bylo hlášeno 1 onemocnění streptokokovou 

septikémií a 1 onemocnění akutní hepatitidou B. Ve skupině neuroinfekcí byla hlášená 4 

onemocnění klíšťovou encefalitidou. V ojediněle hlášených infekcích byla hlášená 3 

onemocnění legionelózou. Ve skupině onemocnění CJN byla hlášená 2 onemocnění 

sporadickou formou Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. 

 

2. EPIDEMICKÉ VÝSKYTY: 
 

Od 1.10. - 31.10.2022 bylo onemocnění COVID-19 v ČR prokázáno u 76 066 osob. 

V Libereckém kraji bylo ve stejném období prokázáno onemocnění u 3 102 osob (v září 

3 956). Dle okresu: Česká Lípa 595, Jablonec nad Nisou 749, Liberec 1 272 a Semily 486 

případů. Dle pohlaví: 1 348 mužů a 1 754 žen ve věku 0–101 let. Bylo hlášeno úmrtí u 5 

mužů a 7 žen ve věku 69–93 let. Vývoj počtu hlášených případů viz. Graf 1. 

  

Graf 1 
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3. BĚŽNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ NÁKAZY:  

 
A02 – Salmonelóza: Bylo hlášeno 28 onemocnění (6,4 na 100 000 obyvatel), v září 22. Dle 

okresu: Česká Lípa 9, Jablonec nad Nisou 6, Liberec 8 a Semily 5 případů. Dle pohlaví: 11 

mužů a 17 žen, ve věku 1–83 let. Etiologicky: v 18 případech Salmonella enteritidis, v 1 

případě Salmonella typhimurium, v 1 případě Salmonella infantis, ve 2 případech Salmonella 

species (dourčené v NRL jako Salmonella bovismorbificans – cesta přenosu neobjasněna) a 

v 6 případech Salmonella species dále nedourčená. Z podezřelých potravin bylo uvedeno 

kuřecí maso a vejce (domácí i z distribuční sítě). Vývoj počtu případů viz. Graf 2 a Graf 3. 

 

A04 – Enteritida s jiným bakteriálním agens: Bylo hlášeno 24 onemocnění (5,5 na 100 000 

obyvatel), v září 26. Dle okresu: Česká Lípa 8, Jablonec nad Nisou 4 a Liberec 12 případů. 

Onemocnělo 10 mužů a 14 žen, ve věku 0 – 84 let. Etiologicky: 5x Escherichia coli (O 126, 

O 55, O 6, O 26) – 1x potvrzena produkce shiga toxinů, 1x Yersinia enterocolitica 03 (import 

z Moldávie) a 18x Clostridium difficile. 

• Dívka nar. 2021 - od 15.8.2022 zvracení, průjem a febrilie. Od 31.8. otok kolem očí a 

tváří, únava, zvracení. 2.9. hospitalizována na dětském odd. Česká Lípa, kde zjištěna 

hypertenzce a v séru elevace renálních parametrů, anémie a trombocytopenie. Týž den 

s dg. hemolytickouremický syndrom přeložena na pediatrickou kliniku FN Motol. Z 

odběru stolice z 5.9. PCR masivně pozitivní shigatoxin 2, ale kultivace negativní (v 

NRL následně nebyla prokázána shigatoxin produkující E. coli). I přes stále vyšší 

renální parametry nebylo nutné zahájit hemodialýzu, pro anémii podána 2x transfúze. 

8.9. pozitivní PCR Covid-19. 30.9. propuštěna domů. EA: Nikde necestovala, je 

částečně kojená, pije nepřevařenou vodu z místního vodovodu, konzumuje běžné 

potraviny ze supermarketů a zeleninu ze zahrádky. V domácnosti mají psa, často 

pomáhá při pracích na zahradě. 

 

A04.5 – Kampylobakterióza: Bylo hlášeno 38 onemocnění (8,7 na 100 000 obyvatel), v září 

53. Dle okresu: Česká Lípa 10, Jablonec nad Nisou 9, Liberec 14 a Semily 5 případů. 

Onemocnělo 30 mužů a 8 žen ve věku 0–77 let. Etiologicky: ve 36 případech Campylobacter 

jejuni a ve 2 případech Campylobacter coli. Z rizikových potravin bylo jmenováno kuřecí a 

vepřové maso, ryby, uzeniny a cukrářské výrobky. Vývoj počtu případů viz. Graf 2 a Graf 3. 

 

Graf 2            Graf 3 

    
 

 

 

A08 – Enteritis virová: Bylo hlášeno 18 onemocnění (4,1 na 100 000 obyvatel), v září 28. 

Dle okresu: Česká Lípa 8, Liberec 9 a Semily 1 případ. Dle pohlaví: 11 mužů a 7 žen, ve věku 

0–87 let. Etiologicky: 9x rotaviry, 4x noroviry, 2x adenoviry, 2x astroviry a 1x smíšené 

agens. Vývoj počtu případů viz. Graf 4. 
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Graf 4 

 
 

 

A38 – Scarlatina: Bylo hlášeno 12 onemocnění (2,8 na 100 000 obyvatel), v září 9. V okrese 

Česká Lípa 1, Jablonec nad Nisou 7, Liberec 2 a Semily 2 případy. Onemocnělo 7 mužů a 5 

žen ve věku 3–11 let. 

 

A40 – Streptokoková septikémie: Byla hlášená 2 onemocnění (0,5 na 100 000 obyvatel) 

z okresu Jablonec nad Nisou a Liberec, v září 2. 

• Septický šok - chlapec nar. 2017. Od 9.8.2022 průjmy, opakované zvracení, v noci 

nalezen otcem mrtvý. RZP – 10.8.2022 exitus letalis, nařízena soudní pitva. Stěr ze 

sleziny kultivačně Streptococcus pyogenes (typ A) a kultivačně ze stěru z průdušek 

Streptococcus pyogenes a Pseudomonas species. V pitevním materiálu plíce PCR 

Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae (v NRL netypovatelný), mandle 

PCR Streptococcus pneumoniae, Rhinovirus A a Haemophilus influenzae. Závěr: otok 

mozku při septickém šoku v důsledku akutního vzplanutí vleklého zánětu patrových 

mandlí. EA: Zdravý chlapec, ve 3 letech při opakovaném respiračním infektu zvětšené 

uzliny na krku. Řádně očkovaný vakcínami Hexacima a Synflorix. 28.7.2022 při 

pětileté prohlídce u PLDD doporučeno vyhledat zubního lékaře (neošetřovaný chrup 

s několika hlubokými kazy) a aplikováno očkování Boostrix. 

• Muž nar. 1946 - od 21.9.2022 byl hospitalizovaný na interním oddělení Nemocnice 

Jablonec nad Nisou k dovyšetření symptomatické mikrocytární hypochromní anémie, 

při příjmu slabost, dušnost, vertigo. 24.9. v hemokultuře pozitivní Streptococcus 

pneumoniae (sérotyp v NRL zatím neurčen). Dle CT bez pneumonie, 26.9. Covid-19 

antigen pozitivní. EA: proti IPO neočkován. 

 

A41 – Septikemie: Bylo hlášeno 14 onemocnění (3,2 na 100 000 obyvatel), v září 4. Dle 

okresu: Česká Lípa 11, Liberec 2 a Semily 1 případ. Onemocnělo 7 mužů a 7 žen ve věku 25–

94 let, v hemokultuře prokázány: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Parvimonas micra a Rothia dentocariosa. U 4 případů hlášeno úmrtí. 
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A46 – Erysipel: Bylo hlášeno 1 onemocnění (0,2 na 100 000 obyvatel), v září 3. Onemocněl 

muž ve věku 49 let z okresu Česká Lípa. 

 

A56 – Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění: Hlášeno 14 onemocnění (3,2 na 

100 000 obyvatel), v září 7. Dle okresu: Česká Lípa 4 a Liberec 10 případů. Onemocnělo 8 

mužů a 6 žen ve věku 16–59 let. 

 

A59 – Trichomoniáza: Hlášeno 1 onemocnění (0,2 na 100 000 obyvatel) v okrese Liberec, 

v září 1. Trichomonas vaginalis prokázána u ženy ve věku 29 let. 

 

A69.2 – Lymeská borrelióza: Hlášeno 23 onemocnění (5,3 na 100 000 obyvatel), v září 21. 

Dle okresu: Česká Lípa 1, Jablonec nad Nisou 2, Liberec 7 a Semily 13 případů. Dle pohlaví 

13 mužů a 10 žen, ve věku 3-74 let. 15 osob uvedlo akviraci klíštěte (místo akvirace klíštětem 

viz. Tabulka 1), 7 osob neví a 1 osoba uvádí poštípání hmyzem. Z klinických příznaků 

nejčastěji erythema migrans, bolesti kloubů a 5x neuroborrelióza. Onemocnění bylo 

potvrzeno sérologicky nebo PCR z punktátu u 14 osob.  

 

Tabulka 1 Lymeská borrelióza: lokalita akvirace klíštěte 

okres Místo nákazy 

Česká Lípa Horní Police 

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Smržovka 

Liberec Liberec 

Semily Jilemnice, Turnov, Horní Branná, Semily, Lomnice nad Popelkou, 

Kruh, Jablonec nad Jizerou, Slaná, Libštát, Roprachtice, Vysoké nad 

Jizerou 

 

 

B00 – Infekce virem Herpes simplex: Bylo hlášeno 1 onemocnění (0,2 na 100 000 obyvatel) 

v okrese Jablonec nad Nisou. Onemocněl muž ve věku 47 let. 

 

B01 – Varicella: Bylo hlášeno 54 onemocnění (12,4 na 100 000 obyvatel), v září 51. Dle 

okresu: Česká Lípa 20, Jablonec nad Nisou 19, Liberec 13 a Semily 2 případy. Onemocnělo 

30 mužů a 24 žen ve věku 0–14 let.  

 

B02 – Herpes zoster: Bylo hlášeno 8 onemocnění (1,8 na 100 000 obyvatel), v září 6. Dle 

okresu: Česká Lípa 2, Jablonec nad Nisou 2, Liberec 1 a Semily 3 případy. Onemocněli 3 

muži a 5 žen ve věku 6–84 let. 

 

B08 – Jiná virová onemocnění: Bylo hlášeno 40 onemocnění (9,2 na 100 000 obyvatel), 

v září 16. Dle okresu: Česká Lípa 8, Jablonec nad Nisou 8, Liberec 15 a Semily 9 případů. 

Onemocnělo 21 mužů a 19 žen ve věku 0–12 let.  

 

B16.9 Virová hepatitida typu B akutní: Hlášeno 1 onemocnění (0,2 na 100 000 obyvatel). 

• Muž nar. 1978, tč. ve výkonu trestu. Od 2.8.2022 byl ve vazební věznici, 6.10. 

nastoupil do věznice k výkonu trestu. 22.9. zjištěna pozitivita HBsAg, anti HBc IgM a 

anti HBc total. Dále PCR HBV DNA pozitivní, genotyp A. Subjektivně bez potíží, 

anikterický. Hospitalizován na infekčním oddělení VVaÚpVZD Brno. EA: v r. 2020 

tetování doma, 2022 skarifikace kůže rukou podomácku, i.v. pervitin. Proti VHB 

neočkován. 
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B17.1 - Virová hepatitida typu C akutní: Byla hlášena 2 onemocnění (0,5 na 100 000 

obyvatel) v okrese Česká Lípa. 

• Muž nar. 1992, tč. ve výkonu trestu, vstupní vyšetření anti HCV negativní. Od 

14.9.2022 bolesti břicha, zvýšené JT, 16.9. anti HCV pozitivní, PCR HCV RNA 

pozitivní. EA: ve výkonu trestu od 22.3.2021, od r. 2011 i.v. narkoman. 

• Muž nar. 1992, tč. ve výkonu trestu. Od 22.7.2022 bolest břicha, ikterus sklér, 25.7. 

vysoké JT, anti HCV pozitivní, PCR HCV RNA pozitivní, subtyp 3. Od 1.8. 

hospitalizován na infekčním odd. VVaÚpVZD Brno. EA: ve výkonu trestu od 

3.12.2021, i.v. narkoman, půjčování holení od spoluvězně. 

 

B17.2 - Virová hepatitida typu E: Byla hlášena 2 onemocnění (0,5 na 100 000 obyvatel) 

v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. 

• Muž nar. 1979 - od 15.8.2022 bolesti břicha, nejvíce v pravém podžebří, zvracení, 

bolest ledvin, únava. 3.10.2022 u PL odběry anti HEV IgM i IgG pozitivní, odeslán do 

infekční poradny KNL. EA: začátkem července pobyt v apartmánu v Polsku, kde si 

sami vařili, strava i v restauracích, gril. vepřové maso. Zabijačkové produkty nejí, 

výjimečně tlačenku. 

• Muž nar. 1959 - od 23.9.2022 bolest mezi lopatkami a v podžebří, plynatost, častější 

řidší stolice. Vyšetřen v gastroenterologické poradně KNL. 29.9. elevace jaterních 

markerů, PCR HEV RNA pozitivní. EA: necestoval, pravidelně konzumuje vepřové a 

kuřecí maso, uzeniny. Neguje konzumaci zvěřiny a vnitřností. 

 

B18.2 - Virová hepatitida typu C chronická: Bylo hlášeno 1 onemocnění (0,2 na 100 000 

obyvatel) v okrese Česká Lípa. 

• Žena nar. 1988 - 21.7.2022 zjištěna v rámci screeningu v těhotenství antiHCV 

pozitivita a PCR HCV RNA pozitivita. Inaparentní průběh, nespolupracující, kontakty 

nezjištěny. 

 

B27 – Infekční mononukleóza: Bylo hlášeno 10 onemocnění (2,3 na 100 000 obyvatel), 

v září 2. Dle okresu: Jablonec nad Nisou 4, Liberec 2 a Semily 4 případy. Onemocnělo 5 

mužů a 5 žen ve věku 5 až 22 let.  

 

 

 

4. NEUROINFEKCE A INVAZIVNÍ HEMOFILOVÁ A MENINGOKOKOVÁ 

ONEMOCNĚNÍ: 
 

A84.1 – Virová klíšťová encefalitida: Hlášeny 4 případy (0,9 na 100 000 obyvatel), dle 

okresu: Jablonec nad Nisou 1, Liberec 1 a Semily 2 případy. 

• Žena nar. 1979 - od 13.9.2022 teploty 37-38 °C, zimnice, bolest kloubů, bolest hlavy, 

zvracení a světloplachost. Od 26.9. byla hospitalizovaná na interním odd. nemocnice 

Jablonec nad Nisou, v séru prokázané anti TBEV IgM a IgG pozitivní. 3.10. 

propuštěna ve stabilizovaném stavu. EA: na konci srpna akvirace 2 klíšťat z lokality 

Milíře (okr. Jablonec n.N.), proti KME neočkována. 

• Muž nar. 1968 - od 2.10.2022 teploty 38,5 °C, dvojité vidění, motání hlavy, 

nechutenství, třes. Od 7.10. byl hospitalizovaný na infekčním odd. KNL, v séru 

prokázané anti TBEV IgM a IgG pozitivní. EA: 7.9. akvirace klíštěte z místa bydliště, 

proti KME neočkován. 

• Žena nar. 2013 - od 14.9.2022 febrilie a únava, po 4 dnech úleva. 29.9. znovuobjevení 

obtíží, 3.10. byla hospitalizovaná na dětském odd. nemocnice Jičín, v séru prokázané 

anti TBEV IgM a IgG pozitivní, přeložena na KIN FN HK, 12.10. propuštěna ve 
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stabilizovaném stavu. EA: 10.9. akvirace klíštěte z místa Branná (okr. Šumperk), proti 

KME neočkována. 

• Žena nar. 1996 - od 12.8.2022 ztuhlost šíje, febrilie, bolest hlavy, kloubů a svalů. Dne 

15.8. v séru prokázané anti TBEV IgM pozitivní. Od 21.8. hospitalizovaná na 

neurologii MMN Jilemnice, 26.8. v séru prokázaná anti TBEV IgM pozitivita 

(dvojnásobná hladina než 15.8.), 26.8. propuštěna ve stabilizovaném stavu. Pro 

přetrvávající teploty, nauzeu a bolesti hlavy byla hospitalizována 6. - 12.9. na KIN FN 

Bulovka. EA: 1.8. akvirace klíštěte z místa bydliště, proti KME neočkována. 

 

A87.9 – Virová meningitida NS: Hlášeny 3 případy (0,7 na 100 000 obyvatel) z okresu 

Česká Lípa. 

• Chlapec nar. 2018 - od 11.9.2022 makulózní exantém na dlaních a ploskách nohou, 

12.9. febrilie 40°C, bolest břicha, 13.9. přijat na dětské odd. NsP Česká Lípa, pozitivní 

meningeální jevy. Etiologické agens neprokázáno, 22.9. propuštěn do domácí péče. 

• Chlapec nar. 2016 - od 19.9.2022 dušnost, CRP 22, týden před tím laryngitida. Od 

21.9. bolest hlavy, T 38,2°C, meningismus, 22.9. odeslán z LSPP k hospitalizaci na 

dětské oddělení NsP Česká Lípa, na pravé straně mírně oteklá tvář. Etiologické agens 

neprokázáno, 30.9. propuštěn do domácí péče. 

• Chlapec nar. 2017 - od 18.9. febrilie až 40°C, zimnice, kašel, rýma, vysoké CRP, 

meningeální příznaky. 20.9.–29.9.2022 hospitalizován na dětském oddělení NsP 

Česká Lípa. Etiologické agens neprokázáno, 29.9. propuštěn do domácí péče. 

 

 

 

5. PARAZITÁRNÍ A MYKOTICKÉ NÁKAZY: 
 

B35 – Dermatofytóza: Hlášeno 10 případů (2,3 na 100 000 obyvatel), v září 17. Dle okresu: 

Jablonec nad Nisou 3 a Liberec 7 případů. Onemocnělo 7 mužů a 3 ženy ve věku 6–74 let, 

laboratorně v 9 případech prokázán Trichophyton a v 1 případě Microsporum. 

 

B36 – Dermatomykóza: Hlášen 1 případ (0,2 na 100 000 obyvatel) z okresu Jablonec nad 

Nisou - žena ve věku 38 let. Laboratorně prokázán Aspergillus niger. 

 

B77 – Ascarióza: Hlášen 1 případ (0,2 na 100 000 obyvatel) z okresu Česká Lípa – muž ve 

věku 2 roky. 

 

B80 – Enterobióza: Hlášen 1 případ (0,2 na 100 000 obyvatel) z okresu Semily – žena ve 

věku 10 let. 

 

B86 – Scabies: Hlášeno 56 případů (12,9 na 100 000 obyvatel), v září 34. Dle okresu: Česká 

Lípa 12, Jablonec nad Nisou 6, Liberec 35 a Semily 3 případy. Onemocnělo 31 mužů a 25 žen 

ve věku 0–85 let. Dle souvislosti: 20x rodina, 4x kolektiv a 1x zařízení sociálních služeb. 

 

 

 

6. NÁKAZY S OJEDINĚLÝM VÝSKYTEM:  

 

A48.1 - Legionellosis: Hlášeny 3 případy (0,7 na 100 000 obyvatel), v září 4. Dle okresu: 

Česká Lípa 1 a Liberec 2 případy. 



 

 7 / 10 

 

• Žena nar. 1967 - od 30.9.2022 febrilie, bolesti kloubů, zimnice a suchý kašel. 6.10. 

vyšetřena u PL, vysoké zánětlivé parametry, 8.10. hospitalizována na plicním odd. 

Nemocnice Mladá Boleslav. Dle RTG plic pneumonie vpravo, v moči pozitivní 

antigen Legionella pneumophila.. EA: nikde necestovala, vířivky, lázně, klimatizace 

neguje, bydlí v rodinném domě napojeném na veřejný vodovod, ohřej vody bojlerem 

(nastaven na teplotu nad 60°C), každý půl rok mění sprchové hlavice. Pracuje jako 

terénní pečovatelka sociálních služeb, v inkubační době ošetřovala klienta v Doksech 

(zahradní domek), pouštěla sprchu, která byla zašlá, dlouho nepoužívaná, bojler 45-

50°C. Provedeny odběry vody v domácnosti klienta – výsledky negativní. 

• Muž nar. 1980, importované onemocnění z Madagaskaru. Od 9.10.2022 febrilie, 

zimnice, malátnost, apatie, dušnost, nechutenství, průjem a vykašlávání hlenu. 11.10. 

u PL, převoz na infekční ambulanci KNL, v moči pozitivní antigen Legionella 

pneumophila. EA: 2.10. – 9.10. pobyt na Madagaskaru – AMARINA RESORT Nosy 

Be, bydlel v apartmánu hotelového komplexu, který právě otevřeli po 2,5 leté 

uzávěrce. Často se chladil na pokoji pod klimatizací, sprchoval se, plaval v bazénu, 

koupal se pod vodopádem v pralese. Na pobytu s kamarádem, ten bez obtíží. Doma 

žije sám v bytě v bytovém domě, ohřev vody společným bojlerem, sprchuje se. 

Odstávku vody, stavební úpravy, návštěvy bazénu a wellness v ČR, hospitalizaci a 

ošetření na dentální hygieně neguje. Provedeny odběry teplé vody v domácnosti - 

výsledky negativní. 

• Muž nar. 1943 - od 3. 10. 2022 byl hospitalizovaný na interním odd. KNL pro bolesti 

břicha a zvracení, v moči pozitivní antigen Legionella pneumophila. 7.10.2022 exitus 

letalis.  EA: ze zdravotních důvodů pobyt pouze doma v rodinném domě s omezeným 

pohybem po bytě. Napojení na vodovodní řád, ohřev v bojleru, před cca měsícem 

snížená teplota ohřevu pod 50 °C. Provedeny odběry teplé vody v domácnosti – 

výsledky negativní. 

 

 

7. PORANĚNÍ ZVÍŘETEM:  
 

Nebylo hlášeno. 

 

 

8. ONEMOCNĚNÍ NÁKAZAMI, PROTI KTERÝM JE ZAVEDENO PRAVIDELNÉ 

OČKOVÁNÍ:  

Klasifikace případu onemocnění dle vyhl.č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti 

pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

A37.0 – Pertussis: Hlášen 1 případ (0,2 na 100 000 obyvatel) v okrese Česká Lípa.  

• Muž nar. 1972 - od 29.7.2022 byl vyšetřen u PL pro dlouhodobý záchvatovitý 

kašel a dušnost. V séru aglutinací prokázána Bordetella pertusis, v kontrolním 

odběru ze séra Bordetella pertusis IgG pozitivní, IgA negativní. EA: očkování 

nedohledáno. 

 

 

 

9. PARETICKÁ ONEMOCNĚNÍ (SUSP. POLIO): 
 

Nebylo hlášeno. 
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10.  ONEMOCNĚNÍ CJN:   

 

A81.0 – Creutzfeldtova-Jakobova nemoc: Hlášena 2 onemocnění (0,5 na 100 000 

obyvatel), dle okresu 1 Česká Lípa a 1 Liberec. 

• Muž nar. 1960 - od 4/2022 poruchy zraku. Dne 1.6.2022 při kontrole na oční 

klinice v Liberci zjištěna téměř úplná ztráta zraku. Postupné zhoršování stavu, 

ztráta orientace v čase a prostoru, zmatenost, nemožnost chůze, brnění prstů, 

neschopnost se sám najíst a napít. 19.7. vyšetření v soukromé neurologické 

ambulanci v Brně, kde zkolaboval. Následně byl převezen a hospitalizován na 

neurologické klinice FN Brno. 28.7.2022 exitus letalis. Z pitevního materiálu 

potvrzena sporadická forma CJN, histotyp MM1. EA: narodil se a žil v Praze, kde 

pracoval ve vazební věznici. Od roku 2002 bydlel ve Stráži pod Ralskem, kde 

pracoval jako pedagog v Akademii Vězeňské služby ČR. Kontakt s hospodářskými 

zvířaty neguje, operace nepodstoupil. V dubnu 2021 těžký covid, poté 3x očkován 

proti COVID-19. 

• Muž nar. 1959 - od 20.6.2022 kolaps v Německu, od té doby 4 týdny trvající 

bolesti hlavy, zadrhávání řeči, vertigo, poruchy chování s agresivitou, změna 

osobnosti. 4.7. byl hospitalizovaný na neurologii KNL, 8.7. propuštěn ve 

stabilizovaném stavu. 18.8. byl hospitalizovaný na odd. psychiatrie KNL, postupně 

přechod do kómatu, 26.8. přeložen do Hospice sv. Zdislavy. 1.9.2022 exitus letalis. 

Z pitevního materiálu potvrzena sporadická forma CJN. EA: automechanik, bydlel 

v domě se zahradou. 10/2010, 11/2013, 2/2014 a 12/2018 odstranění špon z oka na 

očním odd. KNL. 

 

11. ÚMRTÍ: 
 

Bylo hlášeno 20 úmrtí: chlapec nar. 2017 (s dg. A40.0), muž nar. 1940 a ženy nar. 1950, 1944 

a 1928 (s dg. A41), muž nar. 1943 (s dg. A48.1), muži nar. 1960 a 1959 (s dg. A81.0).  

S dg. B97.2 (Covid-19) zemřelo 5 mužů a 7 žen ve věku 69–93 let. 

 

12.  VÝSKYTY NI:  
 

Nebyla hlášena závažná NI. 

 

13.  PORANĚNÍ:  
 

Bylo hlášeno 15 poranění, v září 20. Dle okresu: Česká Lípa 2, Jablonec nad Nisou 2, Liberec 

10 a Semily 1 případ. 

Ve 12 případech se jednalo o profesionální poranění: 4x MUDr., 4x SZP a 4x NZP. Dle 

oddělení: ARO, operační sály, interní oddělení, chirurgie, ortopedie, ORL a následná péče. 

Ve 3 případech se jednalo o neprofesionální poranění: řidič kamionu z České Lípy byl ve 

Francii pobodán nožem neznámým útočníkem a 2 policisté z Liberce přišli během zásahu do 

kontaktu s krví pořezaného narkomana. 

 

 

 

 

 14. SURVEILLANCE SPALNIČEK:   

 

V říjnu bylo provedeno 44 odběrů na stanovení protilátek proti spalničkám u 10 mužů a 34 

žen, 1x provedeno vyšetření PCR s negativním výsledkem, viz. Tabulka 2. 
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Tabulka 2  

Očkování v ČR Narození Počet sérol.v. 
Morbili IgG 

pozitivní 

Počet 

PCR 

Neočkovaná populace 1955-1968 3 3 0 

Movivac 1969-1986 14 11 1 

Mopavac 1987-1994 5 4 0 

Trivivac 1995-2005 20 11 0 

Priorix Od 2006 2 1 0 

neočkovaní Mladší 15 měsíců 0 0 0 

 

15. AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE: 
 

U akutních respiračních infekcí a chřipce podobných infekcí zůstala celková nemocnost 

pod epidemickým prahem. 

 

Z odběrů – výtěr krk/nos u hospitalizovaných a ambulantně ošetřených osob byly metodou 

PCR prokázány nechřipkové respirační viry Rhinovirus, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, RS virus a Enterovir. 

 

J13 – Streptokoková pneumonie: Byla hlášena 3 onemocnění (0,7 na 100 000 obyvatel), dle 

okresu Jablonec nad Nisou 1 a Liberec 2 případy. 

• Muž nar. 1944 - od 15.9.2022 vysoké teploty, 21.9. hospitalizovaný na infekčním 

oddělení KNL. Vysoké zánětlivé parametry, bolesti celého těla, obtížné dýchání a 

kašel, dle RTG pravostranná pneumonie. Dne 22.9. ve sputu prokázán PCR 

Streptococcus pneumoniae, 26.9. propuštěn ve stabilizovaném stavu. EA: očkování 

proti IPO nezjištěno. 

• Žena nar. 1948 - od 24 9.2022 hospitalizovaná na interním odd. KNL pro celkové 

zhoršení stavu, dehydrataci, progredující neschopnost chůze. Vysoké zánětlivé 

parametry, dle RTG nejasný nález na plicích, 29.9. v moči prokázán antigen 

Streptococcus pneumoniae. EA: očkování proti IPO nezjištěno. 

• Muž nar. 1943 - od 11.10.2022 byl hospitalizovaný na JIP neurochirurgie KNL pro 

ischemickou cévní mozkovou příhodu. 13.10. zhoršení stavu, dle RTG zmožená plicní 

kresba v levém dolním poli, zánětlivé změny, akutní respirační selhání, 

bronchopneumonie, porucha vědomí – nutná intubace, napojen na UPV, nutná 

volumoterapie a vysoká vasopresorická podpora. 14.10. ve sputu prokázán 

Streptococcus pneumoniae a v moči pozitivní antigen Streptococcus pneumoniae. EA: 

proti IPO neočkován. 
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 Státní zdravotní ústav  

 Tabulka trendů ARI/ILI – Liberecký kraj v období od 40/2022 do 43/2022 

Relativní 

nemocnost 

na 100000 

obyvatel 

ARI ILI 

týden/rok 0-5  6-14  15-24  25-64  65+  Celkem 
Změna 

[%] 
0-5  6-14  15-24  25-64  65+  Celkem 

Změna 

[%] 

40/2022 3723 1630 2223 911 651 1421 4,6 0 0 0 4 16 4 100,0 

41/2022 3491 1802 1960 812 546 1320 -7,1 0 0 0 0 0 0 -100,0 

42/2022 4548 1745 1859 734 545 1357 2,8 0 0 0 0 0 0 0,0 

43/2022 3351 1305 1258 398 330 903 -33,5 53 8 0 5 0 9 0,0 

 

 

Pozn. Údaje o vybraných hlášených infekcích v České republice naleznete na internetové 

adrese http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr 

 

 

 

Zpracovala: Magdalena Ceé, DiS. 
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