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WWW.CLEVERCARE.INFO 

 

 

 je symbol pro “chytrou údržbu”, který byl vyvinut mezinárodním sdružením GINETEX 

a informuje spotřebitele o tom, že také oni mohou ovlivnit environmentální dopad péče o oblečení, 

pokud budou dodržovat tipy pro údržbu uvedené níže a také pečlivě dodržovat symboly údržby, které 

naleznou na etiketě. Clevercare není technický symbol, ale doporučuje spotřebitelům přemýšlet nad 

různými možnostmi způsobu údržby. 

 

PRANÍ  

 Vždy dodržujte doporučené postupy praní. 

 Před praním roztřiďte prádlo podle stupně znečištění, typu 
ošetření (teploty praní), barvy, 
a pokud není k dispozici informace o ošetřování, podle 
uvedeného materiálového složení.  
Poznámka: Všimněte si jakýchkoliv instrukcí týkajících se 
sníženého mechanického působení (mírný cyklus praní). 

 Vhodné je předběžně ošetřit skvrny a silné znečištění; předem zkontrolujte stálobarevnost. 

 Vyprázdněte kapsy. 

 Zapněte zdrhovadla a knoflíky. 

 Oděvy obraťte rubem nahoru. 

 Nastavte příslušný prací program podle symbolů údržby (normální postup, mírný postup, jemný 
postup). 

 Pokud budete prát mokré prádlo, naplňte buben jen z poloviny.  

 Dodržujte vhodné dávkování pracího prostředku podle tvrdosti vody u Vás doma a také 
zašpinění prádla. Vždy dávkujte prádlo podle nejvíce zašpiněných kusů v konkrétní dávce prádla, 
speciálně, pokud dávka obsahuje velmi znečištěné kusy. 

 V případě barevného prádla nepoužívejte universální prací prostředek, který obsahuje bělící 
prostředky na bázi aktivního kyslíku. To je možné pouze v případě, že je použit symbol,  který 
umožňuje tento způsob bělení. Jinak nemůžeme vyloučit nebezpečí změny barevnosti výrobku. 
Je doporučeno používání speciálních pracích prostředků. 
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Tipy a triky 
 

 Perte prádlo, pouze pokud je špinavé. Zbytečné praní má špatný negativní vliv na životní 
prostředí. 

 Špinavé prádlo ukládejte v dobře větraných a suchých místech, nenechte je ležet příliš dlouho. 

 Mokré prádlo by mělo být vypráno okamžitě. Pokud to není možné, pověste je a usušte.  

 Pokud jsou prané textilie označeny textem “snadná údržba” použijte mírný cyklus praní. 
Snižte množství prádla a odstřeďujte opatrně (nebezpečí mačkání). 

 Pro lehce znečištěné prádlo zvolte krátký program. 

 V případě barevného materiálu je vhodné rozdělení výrobků na světlé a tmavé barvy. 

 Vhodné je také oddělené praní nových barevných textilních výrobků. 

 Materiály vyrobené ze syntetických vláken nebo směsových vláken by neměly být prány s 
materiály z přírodních vláken (nebezpečí žmolkovitosti). 

 Předcházejte předávkování nebo poddávkování používáním tablet nebo dávkovačů.  

 Ujistěte se, že perete společně menší i větší kusy prádla. Tato kombinace umožňuje se prádlu 
pohybovat v bubnu volněji a výsledky praní jsou lepší. 

 Pokud náhodně vyperete prádlo i s papírovým kapesníčkem, tak je možné chmýří, které ulpí na 
vypraném prádle odstranit vymácháním společně s párem nylonových punčoch. 

 
Je dobré vědět… 
 

 Symboly ošetřování určují maximální namáhání při postupu praní. Praní na nižší teplotu, než je 
uvedeno na etiketě, je možné.  

 Praní a žehlení při nižších teplotách ochraňuje životní prostředí v souvislosti s nižšími požadavky 
na energie. Nicméně praní na nižší teplotu může mít dopad na výsledek praní tak, že nebudou 
skvrny zcela odstraněny. Přečtěte si doporučení na obalu s pracím prostředkem. 

 Praní na 60°C je dostatečné již po 10 minutách, což je jednoduchý způsob jak zajistit hygienickou 
čistotu prádla. Pokud to značení povoluje, použijte práškový prací prostředek (obsahuje bělicí 
prostředky), anebo přidejte do praní bělicí prostředek zvlášť.  

 Používejte efektivní pračku (například A+++): programy v těchto pračkách využívají menší 
množství vody a energie. 

 Delší cykly s nižší teplotou praní šetří energii.  

 Předcházejte poddávkování pracího prostředku, protože by mohlo dojít k usazení špíny z více 
ušpiněných kusů na čistější (bílé kusy by mohly být šedé či zažloutlé, barevné kusy by mohly 
zašlé). 

 Předávkování (příliš velká dávka pracího prostředku) nemusí mít vliv na lepší výsledky pracího 
procesu, ale má zbytečný dopad na životní prostředí.  

 Před sušením v sušičce prádla odstřeďte přebytečnou vodu z prádla na co nejvyšší možný stupeň 
odstřeďování. Vždy ale respektujte doporučení na etiketě.  

 Používejte pračku, která umožňuje připojení na studenou i teplou vodu. Nejvíce elektrické 
energie se u praní spotřebuje na ohřev vody.  
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BĚLENÍ  
 

 Pokud se výrobek nesmí bělit, použijte pouze prací prostředky 
bez bělících účinků.  

 Buďte opatrní při používání prostředků na odstraňování skvrn. 
Doporučuje se předem vyzkoušet prostředek na skrytých 
částech výrobku. 

 
 
 
 
 
Je dobré vědět… 
 

 Prací prostředky pro barevné prádlo neobsahují bělidla nebo aktivátory bělení. Obsahují 
enzymy, které zajišťují šetrnou péči barevných bavlněných, lněných a směsových textilií.   

 Peací prostředky na velmi znečištěné prádlo obsahují bělicí přísady, práškové prací prostředky 
primo bělidla. Mohou být používány pro bile a stálobarevné prádlo z bavlny, lnu a dále směsové 
textilie. 

 Uvědomte si, že některé univerzální prací prostředky s obsahem bělících prostředků na bázi 
aktivního kyslíku/nechlorové bělicí prostředky mají dopad na životní prostředí. 

 

 
 
SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE   

 

 Pokud je to možné, používejte sušičku se senzorem vlhkosti, 
energetické třídy A a vyšší. 

 Před sušením v bubnové sušičce odstřeďte vodu z prádla na co 
nejvyšší povolené otáčky. Umožní to efektivnější sušení v 
sušičce. Mějte ale na paměti, že odstřeďování na vyšší otáčky 
může způsobit větší zmačkání prádla.  

 Rozměrné a vůči teplu citlivé výrobky by neměly být sušeny v bubnové sušičce.  

 Nepřeplňujte sušící buben, způsobí to nerovnoměrné usušení prádla a jeho větší zmačkání. 

 Sušte prádlo pouze do požadované zbytkové vlhkosti, nepřesušujte prádlo.  

 Čistěte filtr sušičky po každém použití. 

 
Tipy a triky 
 

 Nepřeplňujte sušící buben, způsobí to nerovnoměrné usušení prádla a jeho větší zmačkání. 

 Usušené prádlo vyjměte ze sušičky co nejdříve a hned je poskládejte nebo zavěste. 
Předejdete zbytečnému pomačkání.  

 Pro řadu oděvů, které jsou označeny easy-to-clean je dostatečné odstředit z nich vodu po 
praní a nechat je uschnout na ramínku.  
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 Sušte společně pouze ty výrobky, které vyžadují stejnou dobu sušení v bubnu. Např. bavlna a 
syntetické materiály mají rozdílnou dobu sušení a dosahují požadované zbytkové vlhkosti po 
rozdílné době sušení. 

 Některé výrobky by neměly být sušeny v bubnové sušičce, jako například bavlněné pletené 
oděvy kvůli sráživosti, vlna z důvodů žmolkovitosti, hedvábí a polyakrylové výrobky pro jejich 
možné poškození horkým vzduchem a záclony pro případné zmačkání. Respektujte informace 
na etiketě.  

 
Je dobré vědět… 
 
Používejte sušičku se senzorem vlhkosti, který zastaví sušení, jakmile je prádlo suché, zamezí tak 
dlouhému sušení a šetří energii a peníze. 
 

 
 
SUŠENÍ V ZÁVĚSU  
 

 Kdykoliv je to možné, sušte prádlo přírodní cestou na čerstvém 
vzduchu.  

 V opačném případě sušte prádlo v nevytápěné místnosti a nebo 
v bubnové sušičce, protože vytápěním místnosti spotřebujete 
více energie, než bubnová sušička.  

 Upevněte kusy na šňůru nejvhodnějšími stranami. 

 Oděvy pro horní část těla (trička, tílka, košile, halenky,…) 
upevněte na šňůru spodním krajem, kalhoty, jeansy a sukně za 
pasový límec. 

 Bílé a světlé prádlo sušte na slunci, tmavé a černé kusy sušte ve stínu.  

 Výrobky z hedvábí sušte vždy ve stínu.  
 
Tipy a triky 
 

 Ujistěte se, že kolíčky i šňůra jsou čisté. 

 Pro zadržení přebytečné vlhkosti při sušení jemných výrobků jako jsou svetry, punčochy a 
prádlo použijte ručník. Tyto kusy sušte zavěšené, jenom pokud jejich váha společně s 
nasáklou vodou nezdeformuje jejich tvar. Pokud ano, sušte na ručníku v rovině. 

 
Je dobré vědět… 
 

 Pokud je to možné, sušte prádlo přírodní cestou na čerstvém vzduchu než v uzavřené a 
vytápěné místnosti.  

 Pro sušení ve vytápěné místnosti je zapotřebí více energie než pro sušení v bubnové 
sušičce. 

 
 
 
 
 
 



Zpracovalo v rámci mezinárodní spolupráce Sdružení pro ošetřování textilií, 

SOTEX GINETEX CZ, Václavská 6, 658 41 Brno 

   5 

ŽEHLENÍ  
 

 Maximální teplota musí být vybrána výhradně na 
základě ošetřovací etikety a ne pouze podle 
materiálového složení textilního výrobku.  

 

Tipy a triky 
 
Nicméně, některé druhy výrobků (např. ty s podtrženou 
vaničkou) se nemusí žehlit. Žehlení lze nahradit pověšením 
výrobku ihned po odstředění vody a jejich vytvarováním ve vlhkém stavu nebo sušením v 
rozprostřeném stavu. 
 
Prádlo žehlete pouze, pokud je to nezbytné. Žehlení můžete předejít například použitím aviváže, 
vytažení prádla z pračky nebo sušičky okamžitě po ukončení procesu, a/nebo sušením v závěsu 
(nebo na věšáku). 
 
Je dobré vědět… 
 

 Žehlením se spotřebovává až jedna pětina energie potřebné pro údržbu prádla.  

 Aviváž může pomoci při změkčení textilií a ulehčit žehlení a navíc prádlo příjemně provoní.  

 Používejte aviváž pouze, pokud je to potřebné. Používání aviváže má dopad na přírodní 
prostředí.  

 

 

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ  
 
Profesionální čištění je potřebné, jestliže: 

 není symbolem údržby povoleno praní výrobku, ale 
profesionální čištění je možné, 

 potřebujete vyčistit velmi jemný výrobek,  

 nemůžete prát textilie doma, 

 Váš výrobek potřebuje speciální péči, kterou nejste doma 
schopni zajistit.  

 pokud výrobek potřebuje speciální závěrečnou úpravu. 
 

Více tipů na údržbu a vysvětlení naleznete na www.aise.eu a www.forumwaschen.org. 

 
 
 
 
 
 
Symboly údržby na výrobku by měly spotřebitele informovat o nejvyšším možném zatížení výrobku 
při údržbě, při kterém nedojde k nenávratnému poškození výrobku.  
 

http://www.aise.eu/
http://www.forumwaschen.org/
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Symboly údržby by měly zohledňovat nejdůležitější hlediska výrobku jako je barevnost, závěrečné 
úpravy a také galanterii (jako například knoflíky, zdrhovadla). 
 
Použití jemnější péče a nižších než doporučených teplot na etiketě je samozřejmě povoleno, pokud 
není doplňujícím textem doporučené upřesnění, řiďte se danými symboly. Nicméně použití mírnější 
péče může mít vliv na výsledek praní/čištění.  

 
 

Systém označování textile způsobem údržby pomocí symbolů: 

GINETEX, Mezinárodní sdružení pro označování textile symboly údržby, bylo založeno v Paříži v roce 
1963 po několika mezinárodních sympoziích o péči o textilních výrobcích, která se konala v 50. letech. 
GINETEX vynalezl mezinárodně aplikovatelný systém péče o označování textilních výrobků založených 
na symbolech. 
  

  
Používané piktogramy jsou registrovanou známkou a jsou vlastnictvím GINETEXu.  
 
Systém používaných symbolů údržby dává spotřebitelům i organizacím zaměřených na textil 
správnou informaci, jak ošetřovat textilní výrobek. Procesy doporučené symboly předcházejí 
nevratnému poškození produktů.  
 
 

GINETEX definuje a propaguje systém symbolů údržby a koordinuje jejich technický základ na Mezinárodní úrovni. Základní 

technické prvky pro jejich používání a definování významu symbol je obsaženo v Technické příručce. Systém symbolů údržby 

je stále udržován tak, aby reflektoval vývoj jak v používaných technologiích údržby textilu, tak v ekologii společně se změnou 

návyků spotřebitelů.  

Více informací naleznete na www.ginetex.net. 

 

  


