
 

 

OBOROVÁ SPECIFIKACE       Duben 2010 

Praní - Odborné ošetření hotelového prádla OS 80-03 

Předmluva 

Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhla-
seno na zasedání Správního výboru a Dozorčí rady Asociace Textilního – Oděvního – Koţedělného průmyslu 
dne 1. 9. 2009 a na zasedání předsednictva Asociace prádelen a čistíren dne 10. 9. 2009. 

 

Souvisící normy a technické specifikace 

OS 80-04 Praní - Hodnocení jakosti praní - Vliv praní na textilie 

OS 80-05 Praní - Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně 

ČSN EN 14065 (800876) Textilie - Postupy praní textilií - Kontrolní systém biokontaminace 

 

Vypracování oborové specifikace 

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, IČO: 000113251, Centrum technické normalizace,  
Ing. J. Klaška, Ing. L. Tomeš 

 

Údaje o projednání 

OS 80-03 byla projednána a schválena  

 Asociací prádelen a čistíren 

 Asociací Textilního-Oděvního-Koţedělného průmyslu 
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1 Předmět 

Tato specifikace stanovuje pravidla pro procesy údrţby textilu z hotelů a jiných ubytovacích zařízení. 

Tato specifikace je v souladu s právními a technickými normami a pouţitá terminologie odpovídá definicím uve-
deným v těchto předpisech. 

2 Provozní požadavky 

2.1 Budova 

2.1.1 Členění prádelny 

Provozovna prádelny musí být rozdělena funkčně na „nečistou“ (špinavou) a „čistou“ část. 

2.1.2 Dezinfekce kontejnerů a přepravních vozíků 

Prádelna musí zřídit zařízení (případně místo) pro čištění kontejnerů nebo přepravních vozíků. Zde vyčištěné 
kontejnery a přepravní vozíky je moţné pouţít v čisté části provozu. 

2.1.3 Sociální zařízení 

Prádelna musí zřídit šatnu slouţící k uchovávání osobního šatstva. Společenská či klidová místnost pak musí 
umoţňovat uchovávání potravin a nápojů. 

2.1.4 Sanitární zařízení 

V čisté ani nečisté části provozu nesmějí chybět toalety určené zvlášť pro muţe a ţeny a dále prostor na mytí 
rukou. 

2.1.5 Technologický tok prádla 

Při manipulaci s prádlem v prádelně se dopravní a manipulační cesty čistého a pouţitého prádla nekříţí. 

2.2 Personální oblast 

Musí být určena osoba zodpovědná za dodrţování hygienických pravidel na pracovišti. K náplni její práce patří 
i zodpovědnost za hygienický plán a průběţné zaškolení ostatního personálu z hlediska hygienických opatření. 
O školení personálu se vedou záznamy. 

2.3 Nečistá strana 

2.3.1 Příjem špinavého prádla 

Špinavé prádlo musí být skladováno, přepravováno a přebíráno v dostatečně odolných a pevných nádobách 
nebo obalech (např. textilních pytlích, polyethylenových pytlích s minimální tloušťkou fólie 0,08 mm apod.). 

2.3.2 Pracoviště 

Pracoviště špinavého prádla musí být zřízeno účelně a přehledně, aby umoţnilo racionální průběh manipulace 
a praní při zachování pořádku a čistoty. 

2.3.3 Příprava technologické vody 

Voda pouţitá k praní musí mikrobiologicky odpovídat jakosti pitné vody. Pokud není měkká, musí se upravovat 
ve vhodném zařízení tak, aby výsledná tvrdost byla nejvýše 0,5 mmol/l Ca, s obsahem nejvýše 0,1 mg/l ţeleza, 
0,03 mg/l manganu a 0.05 mg/l mědi. Funkce zařízení na přípravu technologické vody se musí denně přezku-
šovat, o přezkoušení se vedou záznamy. 

2.3.4 Prací stroje 

Pouţité prací stroje musí mít funkční všechny řídící, regulační a kontrolní prvky. Čištění a desinfekce pračky se 
řídí desinfekčním plánem. 

2.3.5 Průběh praní 

Technologické postupy musí být v prádelně viditelně umístěny u pracích strojů a musí mít uvedeny tyto techno-
logické parametry: Náplň pracího stroje, poměr lázně, teploty lázní, časy technologických kroků, dávky pracích, 
pomocných, bělících, dezinfekčních a neutralizačních prostředků a způsob máchání. V případě programového 
řízení jsou technologické postupy uloţeny v paměti zařízení. 

Za dodrţování technologických postupů je odpovědná pověřená osoba. 

Při praní prádla pouţívá prádelna výhradně dezinfekční prací postupy. 

2.4 Čistá strana 
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2.4.1 Sušení 

Všechny regulační a kontrolní přístroje na sušičkách musí být funkční. Sušení vlhkého prádla musí být prove-
deno co nejdříve po jeho odvodnění. 

2.4.2 Ţehlení 

Prádelna musí kontrolovat vizuálně a senzoricky kvalitu prádla připraveného k expedici podle přílohy č. 1 nebo 
jiným srovnatelným způsobem kontroly. O kontrolách vede záznamy. 

2.4.3 Skladování 

Uskladnění čistého a vyţehleného prádla musí být přehledné. Skladovací prostory a plochy musí být pravidelně 
čištěny a udrţovány v pořádku. 

2.4.4 Expedice čistého prádla 

Loţné prostory vozidel musí mít uzavřenou konstrukci. Ukládací i vnější plochy vozidel musí být čisté. Řidiči 
transportních vozidel musí nosit odpovídající a čisté pracovní oblečení. Vnitřní prostory vozidel musí dovolit 
snadné čistění a dezinfekci. Po přepravě špinavého nebo před přepravou čistého prádla musí být přepravní 
prostor v souladu s hygienickým plánem dezinfikován. 

Prádlo musí být převáţeno tak, aby nedošlo k poškození obalu. 

2.5 Ošetření prádla 

Kvalitu praní dokumentuje prádelna pro rozhodující prací stroje a programy praním zkušebních klůcků podle OS 
80-04 nejméně 1x ročně. Vyhodnocení zajistí u akreditované zkušebny. 

2.6 Hygienické požadavky 

2.6.1 Prostory 

Podlahy, stěny, vnější plochy zařízení a strojů musí dovolovat mokré čištění a dezinfekci. Podlahy pracovních 
prostor se musí pravidelně dezinfikovat a nejméně jednou týdně čistit mechanicky za vlhka. 

Sanitární a společné místnosti musí být udrţovány v čistotě. Čištění a dezinfekce se řídí hygienickým plánem. 

2.6.2 Zařízení 

Přepravní zařízení, nádoby, místa na odkládání, police atd., které přicházejí do styku se špinavým prádlem, 
musí být 1x týdně vyčištěny a vydezinfikovány. Základní úklid se provádí denně. 

Personál musí mít v čisté a nečisté části, na toaletách, v umývárnách a šatnách příleţitost k umytí rukou (teplá 
voda, prostředky na mytí, ručníky) a jejich dezinfekci (dávkovače dezinfekčních prostředků). 

2.6.3 Personál 

Zaměstnanci nečisté části provozu pouţívají barevně odlišené ochranné pracovní oblečení, které se musí měnit 
nejméně jednou týdně. 

Personál bude veden k dezinfikování rukou, zvláště po pouţití toalety, k dodrţování hygienických předpisů. 

V nečisté části provozu je zakázáno jíst, pít a kouřit mimo vyhrazené prostory. V čisté části je povoleno pití pro 
dodrţení pitného reţimu. 

2.6.4 Čisté prádlo 

Toto prádlo musí být prosto všech nákazu způsobujících škodlivých zárodků. 

Tato podmínka je splněna, pakliţe neobsahuje více neţ pět kolonií tvořících jednotky (CFU) na 10 cm
2
 a při 

provedení 10 přímých otisků na krevní agar musí 9 otisků vyhovět. Plocha otisku musí být při tom větší neţ 20 
cm

2
. Odběry se provádějí komerčně vyráběnými nebo v laboratořích připravenými odběrovými soupravami ur-

čenými k přímým otiskům. Kvantitativní výsledek se hodnotí po 24 a 48 hodinách kultivace při 37°C (patogenní 
mikroorganismy), při 30°C (mikroskopické vláknité houby) nebo při 21°C (vzdušná mikroflóra). 

Pro stanovení přítomnosti škodlivých zárodků se pouţijí postupy podle OS 80-05. 

2.6.5 Hygienický plán 

Prádelna musí zpracovat hygienický plán, jehoţ plnění se pravidelně kontroluje. 

 

 

3 KONTROLY 
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3.1 Všeobecné zásady 

Prádelna ve svém prostoru zajistí dále uvedené kontroly. Náklady spojené s kontrolami hradí prádelna. 

3.2 Kaţdodenní monitoring 

Prádelna zajistí kaţdodenní monitoring základních technologických a hygienických parametrů. (např. kontrolu 
dodrţování hygienického plánu, úplnosti provozní dokumentace, kontrola základních technologických paramet-
rů). 

Za monitoring je odpovědný pověřený pracovník prádelny, o kontrolách se vedou záznamy. 

3.3 Hygienicko-epidemiologická kontrola  

Tuto kontrolu prádelna zajistí nejméně 1x za dva roky podle OS 80-05 

3.4 Dodrţování předepsaných parametrů technologických postupů 

Kontrolu zajistí prádelna nejméně 1x ročně ve spolupráci s autorizovanou osobou nebo dodavatelem pracích 
prostředků. Kontrola bude zaměřena zejména na tyto parametry: 

- poměr lázně, 

- teplotu lázně, 

- doba zdrţení při teplotě praní, 

- koncentrace pracích, pomocných a dezinfekčních prostředků, 

- pH poslední lázně. 


