
Symboly praní a ošetřování textilií 

Symboly praní 
Symboly praní prádla a ošetřování textilií tak, jak jsou upraveny v normě 
upravující symboly pro údržbu a ošetřování textilu. Název normy: ČSN 23758 
- 80 0005 - symboly pro ošetřování. 

Symboly pro praní prádla 

 symboly praní - způsob praní uvedený v symbolu praní označeném vaničkou. 
 symboly bělení prádla - způsoby bělení chlórem označené trojúhelníkem. 
 symboly žehlení prádla - způsoby žehlení označené žehličkou. 
 symboly chemického čištění - instrukce k chemickému čištění prádla v kruhu. 
 symboly sušení - způsob sušení označovaný čtvercem. 
 výstražné symboly pro praní - označení zakázaných způsobů údržby textilu. 
 dodatečné symboly ošetřování textilií - další dodatečné symboly pro ošetřování 

textilií. 

Použití symbolů 

U všech výrobků musí být informace pro ošetřování vyjádřené všemi příslušnými 
symboly v následujícím pořadí: praní, bělení chlórem, žehlení, chemické čištění a 
sušení v bubnové sušičce. Takto uvedené pokyny pro údržbu a ošetřování se pak 
vztahují na kompletní textilní výrobek. 

Praní 

Vanička je použita jako symbol znázorňující praní, ať už ruční nebo v pračce. Tento 
symbol praní se používá zejména pro poskytování informací o maximální hodnotě 
použitelné teploty vody při praní, o nejvyšší možné míře mechanického působení při 
praní a o způsobu praní textilií. 

Bělení 

Trojúhelník je symbol nesoucí informaci o možném bělení chlórem. 

Žehlení 

Symbolem žehličky je znázorněn způsob žehlení. Jednou až třemi tečkami je 
znázorněna maximální použitelná teplota při žehlení oblečení. 

Chemické čištění 

Chemické čištění textilních výrobků (kromě přírodních usní a kožešin) je znázorněno 
kruhem. V kruhu je pak kód příslušného způsobu chemického čištění. 

Sušení 
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Sušení v bubnové sušičce je znázorněno čtvercem s kruhem uvnitř. V tomto symbolu 
údržby a ošetřování textilií je vyznačen maximální stupeň působení a to jednou nebo 
dvěma tečkami. 

Výstražné symboly 

Výstražné symboly jsou použity tam, kde je zakázán některý ze způsobů údržby a 
ošetřování textilu. 

Dodatečné symboly 

Dodatečné symboly zpravidla doplňují některý ze základních symbolů pro praní 
prádla. 

 

 

Praní 

Symbol praní (vanička) je používán v následujících specifikacích: 

Symboly praní 

 

maximální teplota 95°C 

normální mechanické působení 

normální máchání 

normální odstřeďování 
 

maximální teplota 40°C 

omezené mechanické působení 

máchání, postupné ochlazování 

mírné odstřeďování 

 

maximální teplota 95°C 

omezené mechanické působení 

máchání, postupné ochlazování 

mírné odstřeďování 

 

maximální teplota 40°C 

značně omezené mechanické působení 

normální máchání 

normální odstřeďování 

výrobek se nesmí ždímat ručně 

 

maximální teplota 70°C 

normální mechanické působení 

normální máchání 

normální odstřeďování 

 

maximální teplota 30°C 

normální mechanické působení 

normální máchání 

normální odstřeďování 

 

maximální teplota 60°C 

normální mechanické působení 

normální máchání 

normální odstřeďování 
 

maximální teplota 30°C 

značně omezené mechanické působení 

normální máchání 

mírné odstřeďování 



 

maximální teplota 60°C 

omezené mechanické působení 

máchání, postupné ochlazování 

mírné odstřeďování 
 

praní pouze ruční 

výrobek se nesmí prát v pračce 

maximální teplota 40°C 

opatrná manipulace 

 

maximální teplota 50°C 

omezené mechanické působení 

máchání, postupné ochlazování 

mírné odstřeďování 
 

výrobek se nesmí prát 

opatrná manipulace v mokrém stavu 

 

maximální teplota 40°C 

normální mechanické působení 

normální máchání 

normální odstřeďování 

 

nahoru 

 

Symboly pro praní prádla 

 symboly praní - způsob praní uvedený v symbolu praní označeném vaničkou. 
 symboly pro bělení - způsoby bělení chlórem označené trojúhelníkem. 
 symboly žehlení prádla - způsoby žehlení označené žehličkou. 
 symboly chemického čištění - instrukce k chemickému čištění prádla v kruhu. 
 symboly sušení prádla - způsob sušení označovaný čtvercem. 
 výstražné symboly pro praní - označení zakázaných způsobů údržby textilu. 
 dodatečné symboly ošetřování textilií - další dodatečné symboly pro ošetřování 

textilií. 

Bělení 

Symbol bělení (trojúhelník) je používán v následovně: 

Symboly bělení 

 

možné bělit, pokud je třeba 
 

bělení pouze bez chlóru, pokud je třeba 

 

výrobek se může bělit prostředky uvolňující chlór; 
používat pouze studený a zředěný roztok 
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nahoru 

 

Žehlení 

Symbol žehlení prádla (žehlička) je používán v následujících specifikacích: 

Symboly žehlení 

 

vysoká teplota žehlení s maximální 

teplotou do 200°C, 390 F  

nízká teplota žehlení s maximální 

teplotou do 150°C, 230 F 

 

střední teplota žehlení 

s maximální teplotou do 150°C, 300 F 

 

nahoru 

 

Chemické čištění 

Symbol chemického čištění oblečení (kruh) je používán v následujících 
specifikacích: 

Symboly chemického čištění 

 běžné instrukce 
 dodatečné instrukce 

Symboly pro chemické čištění (běžné instrukce) 

 

A - může se čistit všemi obvykle 
používanými rozpouštědly i 
postupy; výrobek se může 
chemicky čistit všemi obvykle 
používanými rozpouštědly, včetně 
všech rozpouštědel,která jsou 
uvedena pod písmenem P; dále se 
může čistit trichloreténem a 1.1.1-

 

výrobek je možné chemicky 
čistit pouze 
trifluortrichloretanem a 
těžkým benzinem (s 
destilačnímrozmezí mezi 
150°C a 220°C a bodem 
vzplanutí mezi 38°C a 60°C) 
obvyklými postupy čištění bez 
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trichloretanem omezení 

 

výrobek se může chemicky čistit 
tetrachloreténem 
(perchloretylénem), 
monofluortrichlormetanem a všemi 
rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F (benzinem atd.; 
obvyklé postupy čištění jsou bez 
omezení 

 

může být použito čištění 
rozpouštědly uvedenými v 
předchozím odstavci pro 
písmeno F, avšak s 
omezeným přidáním vody 
anebo s omezením 
mechanického působení 
anebo teploty během čištění 
nebo sušení; samoobslužné 
čištění není dovoleno 

 

čištění rozpouštědly uvedenými u 
předchozího textu pro symbol P, 
avšak s omezeným přidáním vody 
anebo s omezeným mechanickým 
působením anebo s omezenou 
teplotou sušení; samoobslužné 
čištění není dovoleno 

 

výrobek se nesmí chemicky 
čistit a skvrny se z něj 
nesmějí odstraňovat 
organickými rozpouštědly 

Chemické čištění - dodatečné instrukce 

 

Krátký program 
 

Nízká teplota chemického čištění 

 

Redukovaná vláha 
 

Nepoužívat úpravu párou 

 

nahoru 

 

 

Sušení 

Symbol sušení (čtverec) je používán v následujících specifikacích: 

Symboly sušení: 



 sušení v bubnové sušičce 
 nastavení teploty v bubnové sušičce 
 poloha sušení 

Sušení v bubnové sušičce 

 

normální sušení v 
bubnové sušičce 

 

výrobek se může sušit v bubnové sušičce 
při normálním sušícím programu 

 

šetrné sušení v 
bubnové sušičce 

 

výrobek se může sušit v bubnové sušičce 
při nižší teplotě sušení 

 

velmi šetrné sušení v 
bubnové sušičce 

 

výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce 

Nastavení teploty v bubnové sušičce 

 

vysoká teplota sušení v bubnové 
sušičce 

 

libovolná teplota sušení v 
bubnové sušičce 

 

střední teplota sušení v bubnové 
sušičce 

 

bez teploty 

 

nízká teplota sušení v bubnové sušičce 

Poloha sušení prádla 

 

prádlo je možné sušit zavěšené 
 

sušení ve vodorovné poloze 

 

sušení prádla okapáváním 

 

nahoru 

 



 

Výstražné symboly 

Symbol zakázaných způsobů údržby (křížek) je používán v následujících 

specifikacích: 

Výstražné symboly praní 

 

výrobek se nesmí prát 

opatrná manipulace v mokrém 

stavu  

nesušit; používá se spolu se symbolem 

neprat 

 

výrobek se nesmí bělit 

prostředky uvolňujícími chlór  

výrobek se nesmí žehlit; napařování a 

zpracování parou je nepřípustné 

 

nahoru 

 

 

Dodatečné symboly 

Dodatečné symboly praní se používají v následujících specifikacích: 

Dodatečné symboly praní 

 

neždímat 
 

sušit ve stínu (přidává se k symbolu 

možné sušit zavěšené, sušení 

okapáváním nebo sušení ve 

vodorovné poloze 

 

žehlit bez páry (přidává se k 

symbolu žehlení) 
 

nesušit v bubnové sušičce 

 

znázorněná čára pod vaničkou 

nebo kruhem znamená, že 

zpracování musí být mírnější než 

u symbolu bez podtržení 

 

dvě čárky znázorněné pod 

symbolem znamenají, že daný 

způsob ošetření musí být proveden 

za velmi mírného zacházení s 

výrobkem 



nahoru 

 

 

 


