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Proč se zabývat 
prádlem?

• Prádlo (personální, ložní, operační…)
– nosič mikroorganismů

– kontakt se zdravotníkem/pacientem 
(ruce, ústa, pokožka)

– koluje ho značné množství

– opakovaně používané → nutnost údržby
→ neúčinná dezinfekce při praní (teplo, 
vlhko – ideální pro šíření MO)

– bývá „v pozadí zájmu“



Vyhláška č. 306/2012 Sb.

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických 
zařízení a ústavů sociální péče

• Prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický 
materiál určený pro opakované použití

• Výsledkem pracího postupu a procesu musí být 
prádlo prosté chemické a bakteriální 
kontaminace

→ Shodné s vyhláškou č. 553/2007 Z. z. (SR)



Oborové 
specifikace TZÚ

Oborové specifikace 

OS-01 a OS-05, 

vypracované TZÚ ve spolupráci s odbornými 
společnostmi dávají konkrétní návod, jak splnit 
požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb.

• využití mnohaletých praktických zkušeností              
v oboru prádelenství



Metodika zadávání 
veřejné zakázky

• Pro praní a pronájem prádla a oděvů pro 
zdravotnická zařízení

• Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
• http://www.portal-vz.cz

– „Služba praní musí být poskytována v souladu            
s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb.  

– „Zadavateli se doporučuje požadovat, aby 
služba byla poskytována v souladu s parametry 
popsanými v OS 80-01.“

http://www.portal-vz.cz/


Mikrobiologické 
prověrky v prádelnách

• kontrolními body jsou: 
– prádlo po pracím procesu, po žehlení a v expedici
– technologické, transportní, pracovní a úložné plochy
– ruce personálu
– mikrobiologická čistota vody (vstupní a poslední 

máchací)
– vzdušná kontaminace

• problematická místa:
- vlhké prádlo
- horní nezakryté kusy prádla v expedici
- kropičky na prádlo
- ruce (pod dlouhými nehty)
- voda



OS-05

http://www.tzu.cz/materials



Otisky z prádla

Prádlo v expedici



Otisky z rukou

Ruce personálu v expedici prádelny



Otisky z ploch                  
v kontaktu s prádlem

Pásový dopravník Police v expediciVana na prádlo

Buben pračky



Praní polohovacích polštářů 
pro novorozence při 40 °C

• mikrobiologické prověrky na novorozeneckých JIP, kde 
je prádlo pro novorozence (např. polohovací polštáře, 
pelíšky…) práno v domácnostních pračkách…

Riziko!

Teplota 40 °C nepůsobí dezinfekčně, vše musí „zachránit“ 
chemie a ta funguje jen, když…

…spolupůsobí všechny tyto faktory

1. správné dávkování účinného detergentu

2. teplota prací lázně musí mít 40 °C

3. působení po dobu 20 min



Sinnerův kruh



Bioindikátorové testy

- ověření dezinfekční účinnosti pracího
procesu

- životaschopné mikroorganismy
v množství minimálně 105 CFU na nosiči

- prány s rutinní náloží

- zpracování v laboratoři a
následné vyhodnocení, zda
kmen roste či neroste (tzn.
prací proces byl nebo
nebyl účinný)



Bioindikátorové testy

Pozitivní nález              Negativní nález



Teplotní čidlo T-bug

- měřič teplotního průběhu

- zařízení pro monitorování časového
průběhu teploty praní

- zpracování záznamů pomocí výpočetní
techniky



T-bug 
teplotní průběh praní 40 °C
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T-bug
teplotní průběh praní 60 °C
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Otisky z prádla po praní!!!



Jaké chyby byly 
odhaleny?

• špatné dávkování detergentu (nedostatečné, nebo 
naopak výrazně předávkované)

• špatné skladování detergentu (na topení, na přímém 
sluneční světle…)

• domácnostní pračky v řadě případů vůbec teplotu               
40 °C nedosahovaly (teplotní měření pomocí T-bugů)

• pokud přece jen teplota na 40 °C vystoupala, pak nebyl 
dodržen čas 20 min

• rekontaminace prádla nedostatečnou dezinfekcí 
bubnu pračky/přítokem kontaminované vody do 
máchání



Děkuji za pozornost!


