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OBOROVÁ SPECIFIKACE       Březen 2010 

Praní – Hygienicko-epidemiologické kontroly 

v prádelně 
OS 80-05 

Předmluva 

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

Informace pro uživatele 

Tato oborová specifikace nahrazuje technickou normu PNJ 80-799-99 Prádlo pro zdravotnictví. Zásady pro 
výkon zdravotního dozoru při zacházení s prádlem a při praní prádla, vydanou společně Asociací českých 
a moravsko-slezských nemocnic, Asociací velkých nemocnic, Společností pro nemocniční hygienu v Praze 
a Živnostenským společenstvem prádelen a čistíren. 

Byly vypuštěny části duplikující zásady pro odborné ošetření prádla. Podrobněji je zpracována vlastní metodika 
hygienicko-epidemiologických kontrol. Metodika je navržena pro použití při hygienicko-epidemiologických pro-
věrkách prádelen předepsaných oborovými specifikacemi pro odborné ošetření prádla. Lze použít při validacích 
a revalidacích v rámci systému RABC. 

Souvisící normy a technické specifikace 

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

OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

OS 80-02 Praní – Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů  

OS 80-03 Praní – Odborné ošetření hotelového prádla 

Souvisící právní předpisy 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin 

Vypracování oborové specifikace 

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, IČO: 000113251, Centrum technické normalizace,   
Mgr. Markéta Hudcová, Ing. Jaromír Klaška, Ing. Lubor Tomeš 

Údaje o projednání 

OS 80-05 byla projednána a schválena  

 Asociací prádelen a čistíren 

 Asociací Textilního-Oděvního-Kožedělného průmyslu 
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1 Předmět 

Pro prádelny, které perou prádlo ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, jsou právním předpisem 
stanoveny požadavky na procesy, kterými je prádlo připravováno pro opakované použití. Existuje ale i celá řada 
dalších klientů, zejména z potravinářských provozů nebo hotelů, která má srovnatelně přísné požadavky na 
mikrobiologickou čistotu prádla. 

V prádelně, která pere prádlo těchto klientů, je potřeba přijmout taková opatření, aby se prádlo v procesu údržby 
dekontaminovalo a vracelo do použití bez mikrobiální kontaminace. Součástí těchto opatření vždy musí být 
kontrolní mechanismy, kterými se ověřuje účinnost přijatých postupů a opatření. Předmětem této specifikace 
jsou metodika a zkušební postupy, které mají být použity při hygienicko-epidemiologických kontrolách v prádel-
nách. 

2 Termíny a definice  

2.1 CFU, KTJ 

Colony forming unit, kolonie tvořící jednotky 

3 Podstata kontrol 

Kontrolní činnost na úseku hygienicko-epidemiologickém musí zahrnovat celý koloběh prádla, tzn. činnost při 
sběru a svozu použitého prádla, postupy v prádelně resp. externích pracovištích či skladech a při transportu 
čistého prádla ke klientům. Vedle pravidelných externích kontrol se další kontroly provádějí při jakýchkoliv po-
chybnostech o kvalitě dodávaného vypraného prádla. Příklady kontrol: 

a) kontrola nepřítomnosti mikroorganismů na čistém prádle  
b) mikrobiologický rozbor poslední máchací vody 
c) mikrobiologické otisky a stěry z rukou personálu a z povrchů předmětů, které jsou označovány za čisté 

a dezinfikované 
d) mikrobiologické kontroly kritických míst 
e) mikrobiologické kontroly možných rezervoárů, kde mohou mikroorganismy přežívat a rozmnožovat se 
f) použití bioindikátorů pro ověření účinnosti dezinfekčních pracích procesů 
g) mikrobiologická kontrola vzdušné kontaminace. 

4 Kultivační půdy a reagencie 

4.1 Krevní Agar 

4.1.1 Složení 

Pepton 15,0 g 

Extrakt z jater 2,5 g 

Kvasničný extrakt 5,0 g 

Chlorid sodný 5,0 g 

Agar 13,0 g 

Voda 1000 ml 

4.1.2 Příprava 

Složky, nebo kompletní sušená půda se rozpustí ve vodě, je-li třeba zahříváním. 

Kultivační půda se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. 

4.1.3 Příprava agarových ploten 

Kultivační půda rozehřátá a ochlazená na (45±2) °C. K základu se přidá 5 – 7 % defibrinované ovčí krve, agar 
se promíchá a bezprostředně se rozlévá do sterilních Petriho misek a nechá se utuhnout. 

 

4.2 Clausenův bujón 

4.2.1 Složení 

Ke 40 g komerčně dodávaného sušeného média (např. Oxoid CM 0353) se přidá Tween 80 (3 g) a glycerol 
(5 g). 
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4.2.2 Příprava 

Kompletní sušená půda se rozpustí ve vodě za varu. 

Bujónem se naplní zkumavky, které se pak sterilizují v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. 

 

4.3 Mc Conkey agar 

4.3.1 Složení 

Pepton 20,0 g 

Laktóza 10,0 g 

Žlučové soli 1,5 g 

Chlorid sodný 5,0 g 

Neutrální červeň 0,03 g 

Krystalová violeť 0,001 g 

Agar 13,50 g 

Voda 1000 ml 

4.3.2 Příprava 

Složky, nebo kompletní sušená půda se rozpustí ve vodě, je-li třeba zahříváním. 

Pokud je potřeba, upraví se pH tak, aby po uvaření jeho hodnota činila 7,1±0,2 při 25 °C. 

Kultivační půda se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. 

4.3.3 Příprava agarových ploten 

Kultivační půda rozehřátá a ochlazená na (45±2) °C se rozlévá do sterilních Petriho misek a nechá se utuhnout. 

 

4.4 Sabouradův agar 

4.4.1 Složení 

Enzymaticky natrávený kasein 5,0 g 

Enzymaticky natrávené živočišné tkáně 5,0 g 

Glukóza 40,0 g 

Agar 15,0 g 

Voda 1000 ml 

4.4.2 Příprava 

Složky, nebo kompletní sušená půda se rozpustí ve vodě, je-li třeba zahříváním. 

Pokud je potřeba, upraví se pH tak, aby po uvaření jeho hodnota činila 5,6±0,2 při 25°C. 

Kultivační půda se sterilizuje v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. 

4.4.3 Příprava agarových ploten 

Kultivační půda rozehřátá a ochlazená na (45±2) °C se rozlévá do sterilních Petriho misek a nechá se utuhnout. 

 

4.5 PCA agar 

4.5.1 Složení 

Pepton 5,0 g  

Extrakt z jater 2,5 g 

Glukóza 1,0 g 

Agar 15,0 g 

Voda 1000 ml 

4.5.2 Příprava 

Složky, nebo kompletní sušená půda se rozpustí ve vodě, je-li třeba zahříváním. 



OS 80-05 

4 

Pokud je potřeba, upraví se pH tak, aby po uvaření jeho hodnota činila 7,0±0,2 při 25 °C. 

Kultivační půda se sterilizuje v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut. 

4.5.3 Příprava agarových ploten 

Kultivační půda rozehřátá a ochlazená na (45±2) °C se rozlévá do sterilních Petriho misek a nechá se utuhnout. 

5 Zkušební zařízení 

Obvyklé vybavení mikrobiologické laboratoře a dále následující. 

5.1 Přístroj ke sterilizaci horkým vzduchem (sušárna) nebo parou (autokláv). 

5.2 Inkubátory s teplotou udržovanou v rozmezí 22 °C až 37 °C.  

5.3 Vodní lázeň nebo podobné zařízení schopné udržovat teplotu mezi 44 °C a 47 °C. 

5.4 Nádoby, zkumavky, baňky či lahve, vhodné pro sterilizaci a uchování kultivačních půd a odběr vzorků. 

5.5 Petriho misky, skleněné nebo plastové o průměru 65 mm a 90 mm. 

5.6 Kličky (o průměru asi 3 mm), očkovací jehly platino-iridiové nebo nikl-chromové a skleněné tyčinky, nebo 
ekvivalentní sterilní kličky či očkovací jehly na jednorázové použití. 

5.7 Pipety kalibrované na úplný výtok. 

5.8 pH metr 

5.9 Jednorázové sterilní stěrové tampóny 

5.10 Zařízení pro odběr vzduchu schopné aktivně odebírat okolní vzduch při průtoku vzduchu 100 l za minutu 
po dobu 5 minut. 

6 Metodika odběru vzorků v prádelně 

Je důležité, aby odebrané vzorky byly reprezentativní a odrážely tak skutečné mikrobiologické poměry 
v prádelně. Pro lepší představu o snižování mikrobiologické kontaminace v průběhu zpracování prádla v prá-
delně je vhodné odebírat vzorky po každém technologickém kroku. 

Odběry musí zahrnovat: 

a) stanovení mikrobiální kontaminace čistého prádla  

b) mikrobiologický rozbor poslední máchací vody a je-li to nutné, také upravené vody vstupující do praček. Při 
termické nebo chemotermické dezinfekci prádla nesmí být v 500 ml poslední máchací vody žádné pato-
genní mikroby 

c) mikrobiologické otisky z rukou personálu a z povrchů předmětů, které jsou označovány za čisté a dezinf i-
kované 

d) mikrobiologické kontroly kritických míst (např. shozů prádla v nečisté části prádelny, dopravníků pod shozy 
prádla, vnitřní část lisu včetně membrány, transportních vozíků a pásů, mokrého prádla, které není dále 
ihned zpracováváno, všech strojů, které mohou vytvářet aerosol (např. prací stroje s odstředěním a odstře-
divky)) 

e) mikrobiologické kontroly možných rezervoárů, kde mohou mikroorganismy přežívat a rozmnožovat se např. 
iontoměniče, zásobníky, shozy prádla, transportéry, vozíky, lisy, odstředivky, ručníky v hygienických 
smyčkách, lahve s vodou k vlhčení prádla aj. Je třeba se zaměřit na gramnegativní fermentující i nefermen-
tující tyčinky, stafylokoky, legionely apod. 

f) mikrobiologickou kontrolu vzdušné kontaminace. 

6.1 Otisky 

Odběr vzorků otiskem je prováděn na laboratorně vyrobené plotny podle čl. 4, nebo komerčně dodávané. Plot-
na se pevně přitiskne na zkoušený povrch na dobu přibližně 3 sekundy. 

6.2 Stěry 

Sterilní stěrový tampón se namočí do tekuté pomnožovací půdy a za stálého otáčení se stírá plocha na sebe 
kolmými tahy. Stěr je prováděn z plochy 10 cm x10 cm nebo z celého menšího předmětu. 
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6.3 Odběr vzduchu 

Do zařízení sloužícímu k odběru vzduchu se upevní Petriho miska s agarem. Zařízení se nastaví na průtok 
vzduchu 100 l za minutu po dobu 5 minut. Po ukončení odběru se miska opět uzavře, vrchní víko přístroje se 
vydesinfikuje. 

6.4 Odběr poslední máchací vody 

Vzorek se odebírá do sterilní zábrusové lahve o objemu 500 ml. Láhev se otevře těsně před samotným odbě-
rem a naplní se vodou tak, aby mezi hladinou vzorku a víčkem zůstal asi 2 cm vzduchový prostor. 

7 Příprava a vyhodnocení vzorků  

Vzorky musí být po odběru v co nejkratším časovém úseku dopraveny do laboratoře a následně zpracovány. 
Během jejich přepravy nesmí dojít k jakémukoliv poškození vzorku, které by mohlo vést ke zkreslení výsledků. 

7.1 Otisky 

Plotny se v laboratoři umístí dnem vzhůru do termostatu nastaveného na 37 °C na dobu 48 hodin. Po 48 hodi-
nách jsou zachycená agens dále dourčována například za použití biochemických konfirmačních testů. 

7.2 Stěry 

Zkumavky se stěry se umístí do termostatu nastaveného na 37 °C na dobu 10 dnů. Každý den probíhá makro-
skopická kontrola růstu s následným určením, kultivací zachycených agens na speciálních půdách a druhová 
diagnostika. 

7.3 Odběr vzduchu 

Plotny se v laboratoři umístí dnem vzhůru do termostatu nastaveného na 37 °C na dobu 48 hodin. Po 48 hodi-
nách jsou zachycená agens dále dourčována například za použití biochemických konfirmačních testů. 

7.4 Odběr poslední máchací vody 

Vzorky jsou v laboratoři ihned zpracovávány, nebo uloženy v lednici a zpracovány do 24 hodin. Mikrobiologický 
rozbor je proveden dle standardních vyšetřovacích metod na pitnou vodu. 

8 Výpočet a vyjádření výsledků 

8.1 Otisky 

Vyhodnocení se provádí bakteriologickými postupy umožňující stanovit počet CFU na ploše 10 cm
2
. 

8.2 Stěry 

Výsledné nálezy nejsou kvantifikovány, ale označeny pouze rodovým, případně druhovým názvem. 

8.3 Odběr vzduchu 

Zjištěné hodnoty jsou přepočteny na CFU/m³ vzduchu. 

8.4 Odběr poslední máchací vody 

Hodnoty jsou přepočteny a vztaženy na 1ml a 100ml odebraného vzorku (dle požadavků vyhlášky). 

9 Protokol o zkoušce 

Protokol o zkoušce musí specifikovat: 

 odkaz na tuto oborovou specifikaci  

 všechny informace potřebné k identifikaci místa odběru 

 použitou metodiku vzorkování 

 použité inkubační teploty 

 všechny podrobnosti o pracovním postupu, které zde nejsou specifikovány, které jsou považovány za 
volitelné a dále všechny události, které mohly mít vliv na výsledky zkoušení 

 výsledky zkoušení požadavku (kapitola 6, bod a) 

 datum zkoušky (datum ukončení zkoušky) 

 jméno a podpis osoby odpovědné za provedení zkoušky 
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Příloha A (informativní) 

 

Příklady uvádění výsledků v protokolu o zkoušce 

1. Výsledky - otisky a stěry: 

označení 
vzorku 

místo odběru způsob 
odběru 

Mikrobiologický nález – CFU/10cm
2 

XXX expedice - plocha police S negativní 

XXX čisté expedované prádlo O Staphylococcus epidermidis    2 CFU 

XXX prádlo po žehlení S Bacillus sp. 

XXX prádlo za lisem O negativní 

XXX vlhké prádlo za kalandrem O Staphylococcus epidermidis    2 CFU 

XXX  pracovní plocha pro skládání prádla O Bacillus sp. 

XXX ruka (dlaň) pracovnice u skládání prádla O negativní 

XXX prádlo po sušení O Staphylococcus epidermidis    2 CFU 

XXX ložná plocha auta před desinfekcí O Bacillus sp. 

XXX ložná plocha auta po desinfekci O negativní 

XXX dopravní pás za tunelovou pračkou S Staphylococcus epidermidis    2 CFU 

XXX vyprané prádlo O Bacillus sp. 

S (stěr); O (otisk) 
negativní: bakterie neprokázány použitou metodikou 

Přehled průměrných hodnot kontaminace prádla v jednotlivých technologických krocích: 

Místo odběru Znečištěné prádlo Vyprané prádlo Po žehlení Expedice 

CFU/ 10 cm
2
 18 2,0 0 1 

 

 

2. Výsledky - měření vzdušné kontaminace: 

označení 
vzorku 

místo odběru Průtok 
(l) 

Typ půdy Mikrobiologický nález Počet 
CFU 

CFU/m
3 

XXX expedice  XXX XX 
Bacillus sp. 
Staphylococcus epidermidis 

2 
6 
 

16 
 

 

3. Výsledky - mikrobiologický rozbor vody 

Mikrobiologický rozbor poslední máchací vody - tunelová pračka 

Ukazatel Hodnota Jednotka 

Koliformní bakterie XX CFU/100ml 

Enterokoky XX CFU/100ml 

Počty kolonií při 22°C XX CFU/1ml 

Počty kolonií při 36°C XX CFU/1ml 

Mikrobiologický rozbor poslední máchací vody - sólo pračka 

Ukazatel Hodnota Jednotka 

Koliformní bakterie XX CFU/100ml 

Enterokoky XX CFU/100ml 

Počty kolonií při 22°C XX CFU/1ml 

Počty kolonií při 36°C XX CFU/1ml 

 


