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Žmolkovitost úplet� 

1. Vypracujte rešerši na téma žmolkovitost textilií 

2. Prove�te marketingový pr�zkum spokojenosti zákazník� s výrobky firmy Pleas 

s ohledem na žmolkovitost výrobk� 

3. Stru�n� popište historii, sou�asnost a produkci akciové spole�nosti Pleas 

Havlí�k�v Brod 

4. Nam��te a vyhodno�te žmolkovitost na vybraných úpletech poskytnutých firmou 
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ANOTACE 

Tato bakalá�ská práce se zabývá hodnocením žmolkovitosti úplet� akciové 

spole�nosti Pleas. 

V teoretické �ásti práce je zmín�na p�edevším žmolkovitost textilií, dále stroje 

pro m��ení žmolkovitosti, pleteniny, spole�nost Pleas a.s. a marketingový výzkum. 

V praktické �ásti jsou popsány postupy zkoušek, m��ení �ty� zkušebních vzork�, 

vyhodnocení zkoušek a grafy. Praktická �ást je zakon�ena vyhodnocením 

marketingového výzkumu, jehož cílem bylo zjistit postoj respondent� ke žmolkovitosti 

textilií, ke spole�nosti Pleas a.s. a jejich výrobk�m. 

K L Í�O V Á  S L O V A : 
Žmolkování, žmolky, modifikovaná metoda Martindale, komorový žmolkovací p�ístroj, 
pletenina, marketingový výzkum 

ANNOTATION 
This bachelor work is based on evaluation of pilling of knitted fabrics by Pleas 

incorporated.  

The pilling of textiles, the apparatuses for measuring of pilling, the knitted 

fabrics, Pleas incorporated and marketing research are mentioned in the theoretical part. 

The practical part describes the measuring methodes, the measurements of four 

specimen of knitted fabrics, the results and graphs of measurements. At the end of 

practical part is evaluation of marketing research. Marketing research is based on people 

opinion about pilling of textiles, Pleas incorporated and their products. 

K E Y  W O R D S :  
Pilling, pills, modified Martindale method,  chamber pilling tester, knitted fabric, 
marketing research 
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1 ÚVOD 

Téma této bakalá�ské práce je jist� aktuální, snad každý si rád oble�e pohodlné 

tri�ko, ve kterém se cítí dob�e a žmolkování, nejenom tri�ek, ale snad všech od�v�, je 

problém. S tímto problémem se v�tšina z nás denn� setkává a každý ho �eší jinak. N�kdo to 

jednoduše ne�eší a se žmolky se nezat�žuje, jiný naopak pe�liv� vybírá a v�nuje pozornost 

tomu, jaký od�v si kupuje. Ovšem a� vybíráte sebepe�liv�ji, žmolky se objevit mohou. To 

pak p�ichází na �adu r�zné odstra�ova�e žmolk�, odžmolkova�e �i kartá�e a další.  

Tato práce se d�lí na dv� �ásti, teoretickou a  praktickou. Teoretická �ást se zabývá 

vysv�tlením problematiky žmolkovitosti a základních pojm� d�ležitých pro tuto práci. Je 

zde vysv�tleno, co je to žmolkovitost, jak ji lze snižovat a na �em ji m��it. Dále jsou zde 

definovány pleteniny a jejich základní rozd�lení. V neposlední �ad� je zde rozebrána 

spole�nost Pleas a.s., historie, sou�asnost a produkce této akciové spole�nosti. Posledním 

bodem teoretické �ásti práce je definice marketingového výzkumu a jeho d�lení. Praktická 

�ást je zam��ena na m��ení zkušebních vzork� poskytnutých spole�ností Pleas a.s., na 

komorovém žmolkovacím stroji a na p�ístroji Martindale. V praktické �ásti jsou také 

zpracovány výsledky marketingového výzkumu, který byl proveden formou dotazníku. 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit na jakém stupni žmolkování jsou výrobky 

spole�nosti Pleas a.s., zastoupené zkušebními vzorky poskytnutými touto spole�ností. 

Dalším cílem bylo ur�it, jaké mají lidé zkušenosti se žmolkováním od�v�, p�edevším pak 

s výrobky akciové spole�nosti Pleas. Za tímto ú�elem byl ve m�st�, kde firma sídlí a jeho 

okolí, proveden marketingový výzkum.  
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2 TEORETICKÁ �ÁST 

2.1 Žmolkovitost 

Žmolkovitost je negativní vlastnost, která ovliv�uje strukturu i vlastnosti vláken. 

Zejména u vláken syntetických kruhového pr��ezu, jenž se vyzna�ují vyšší tuhostí 

a hladkým povrchem, dochází k vytahování vláken na povrch p�íze, textilie.  

Žmolkování je složit�jší proces, který je ovliv�ován uvol�ováním vláken p�i 

tvorb� p�íze, dostavou, délkou vláken a kone�nou úpravou textilií. Tvorba žmolk� (viz. 

tabulka 1) je podporována vzájemným t�ením textilií a jejich ohýbáním. Odstávající 

vlákna, která jsou v p�ízi uchycena jen malou délkou se p�i ohýbání p�íze dostávají do 

vzájemného pohybu a tím se dostávají nad její povrch �ili i nad povrch textilie. Tato 

vlákna pak na povrchu p�íze, textilie vytvá�ejí shluky, jenž se nazývají žmolky. Žmolky 

jsou t�ením spletená vlákna tak, že se nedají rozd�lit jednoduchým pohybem prepara�ní 

jehly.[1]  

1. 
 

vytahování volných konc� vláken, pozvolné 
chlupacení povrchu 

2. 
 

dochází ke stále v�tšímu vytahování vláken 

3. 
 

vlákna na povrchu se zakrucují 

4. 
 

vlákna se stále více zakrucují a zaplétají se do sebe 

5. 
 

zakroucená vlákna se splétají do žmolk� 

6. 
 

žmolky se mechanickým namáhání ulomí 
a odpadnou 

Tab. 1 – Fáze žmolkování [2] 
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Žmolkovitost se projevuje u textilií vyrobených z chemických, ale i p�írodních 

vláken. Vytvo�ené žmolky se ulamují  v d�sledku vytažení všech migrujících vláken 

z p�íze. Tím se po�et žmolk� zvyšuje a snižuje. P�írodní vlákna jsou mén� pevná než 

vlákna syntetická a proto dochází k jejich d�ív�jšímu odpadnutí. Žmolky u velmi 

pevných syntetických vláken n�kdy v�bec neodpadnou. Ve v�tšin� p�ípad� žmolek 

odpadne, ale m�že se stát, že dojde k jeho zachycení a následnému vzniku nových 

žmolk�. 

Na tvorbu žmolk� p�sobí tyto vlastnosti a vlivy: hladkost a tuhost vláken, jejich 

oblou�kovitost, m�kkost, ohebnost, délka, jemnost, odolnost v od�ru, pevnost v ohybu, 

dobrá pevnost a tažnost vláken, tvar pr��ezu, t�ení. [2] 

2.1.1 Zp�soby snižování žmolkovitosti 

Žmolkovitost lze snižovat n�kolika zp�soby a to r�znými modifikacemi: 

a) chemická modifikace – jedná se o proces p�ípravy polymeru, základem je 

snižování tuhosti vláken snížením molekulové hmotnosti 

b) fyzikální modifikace – provádí se p�i zvlák�ovacím procesu a to bu� tak, že se 

zm�ní podmínky zvlák�ování (tlaky, teploty, rychlosti) a dloužení nebo se 

vyrábí vlákna jiného než kruhového profilu (trilobal) 

c) modifikace p�i technologických spojovacích procesech (p�edení, tkaní, pletení) – 

u p�ádelnické technologie je t�eba  upravit délky a délkové hmotnosti vláken tak, 

aby souhlasily s migra�ními teoriemi 

d) úpravárenské modifikace – jedná se o opalování �i post�ihování povrchu textilie 

za ú�elem snížení po�tu odstávajících vláken na minimum, prodlouží se tím 

užitná doba textilie [1] 

2.1.2 Zp�soby zjiš�ování stupn� žmolkovitosti 

Stupe� žmolkovitosti m�žeme zjistit dv�ma zp�soby. Pomocí komorového 

žmolkovacího p�ístroje nebo na p�ístroji Martindale. Podstatou obou t�chto metod je 

snaha o napodobení skute�ného stavu.  
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2.1.2.1 Komorový žmolkovací p�ístroj 

Princip zkoušky spo�ívá v umíst�ní zkušebních vzork� do komory opat�ené 

lopatkami a vyložené korkem. Ke vzork�m do komory se vloží i malé množství 

bavln�ných vláken, ty se pak v komo�e spolu se vzorky pohybují pomocí lopatek a 

otírají se o st�ny komory vyložené korkem. Povrchový vzhled vzork� hodnotíme po 

uplynutí daného �asového úseku (vzorek se hodnotí po 30, 60, 90 a po 120 minutách). 

Komorový žmolkovatí p�ístroj na obr.1. 

Hodnocení se provádí vizuáln� pomocí stupnice odolnosti, která obsahuje 5 

stup�� (5 bez žmolk� -  1 velmi silné žmolkování). Pom�ckou pro hodnocení jsou 

fotografické etalony.[3] 

 
 
 

2.1.2.2 Modifikovaná metoda Martindale 

Tento p�ístroj (obr.2) se používá 

pro stanovení odolnosti proti žmolkování 

u všech textilních struktur. P�ístroj je 

tvo�en základní deskou, která je složena ze 

žmolkovacích stol� a pohonného 

mechanismu. Princip je založen na 

horizontálním pohybu vodící desky držáku 

vzork�. Zkušební vzorky jsou upnuty do 

držák�, které lze jednotliv�  vyjmout bez 

zvedání horní desky. Vzorky jsou 

Obr. 1 – Komorový žmolkovací p�ístroj 

Obr. 2 – P�ístroj Martindale 
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vystaveny t�ení po t�ecí ploše, jíž tvo�í stejná textilie nebo vln�ná od�rací textilie. To 

vše p�i stanoveném zatížení. Po ur�itém po�tu otá�ek se zkouška vyhodnotí. To se 

n�kolikrát opakuje. 

Hodnocení se provádí vizuáln� podle hodnotící tabulky (5 bez zm�n – 1 silné 

žmolkování) nebo podle fotografických etalon�. [4]  

2.1.3 Protižmolková úprava 

Poritžmolkovou úpravu �adíme mezi finální úpravy textilií. Žmolkovitost lze 

odstranit t�mito zp�soby:  

o mechanickými úpravami (kartá�ování, broušení) – z povrchu textilie se odstraní 

vy�nívající vlákna 

o stabilizací polohy vláken pomocí filmotvorných p�ípravk� (reaktivní 

polyakryláty), jenž disponují dobrými pojivými ú�inky a tvo�í v okruhu teplo 

30°C až 100°C stabilní pružný film -  jde o zabrán�ní volným vlákn�m 

vystupovat na povrch textilie [5] 

Snahou mnoha výrobc� je p�edcházet žmolkování textilií nap�.  

o používáním dlouhých a hrubších vláken s nižší ohebností  

o vyšší zákrut p�i p�edení a skaní 

o dosahováním hustší dostavy u tkanin i pletenin 

o  post�ihování, požehování a broušení povrchu tkanin 

o zdrsn�ní povrchu textilie apod. 

Sklony ke žmolkování zvyšují nap�. 

o úpravy uhlazující povrch textilie 

o p�ídavek zvlá��ovadel p�i praní 

o apretura silikonem [7] 
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2.1.3.1 Odstra�ova	e žmolk� – odžmolkova	e 

V dnešní dob� existuje mnoho výrobk� (škrabky, kartá�e, odžmolkova�e) 

sloužících k odstran�ní žmolk� z povrchu textilie. Postupem �asu však dojde 

k op�tovnému žmolkování.  

Odžmolkova�e (obr. 3, 4) jsou vyráb�ny v r�zných tvarech i velikostech. 

V�tšinou jsou tyto výrobky tvo�eny ochranným krytem (1), planžetou (2), hlavicí 

s �epelemi (3), spína�em (4), zásobníkem pro zachycení žmolk� (5) a krytem pro 

baterie (6). 	išt�ný od�v se položí na rovný povrch a lehce se po n�m odstra�ova�em 

žmolk� p�ejíždí tak, aby nedošlo k poškození od�vu. [9] 

 

Obr. 3 - Popis odžmolkova	e [9] 

 

Obr. 4 - Odžmolkova	e [8] 
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2.2 Pleteniny 

Jedná se o plošné textilie vytvo�ené proplétáním o�ek tvo�ených nit�mi a 

uspo�ádaných do �ádk� a sloupk�. 

2.2.1 Vlastnosti pletenin 

o vysoká tažnost – podle tvaru o�ka 

o pružnost a m�kkost – volnost pohybu, st�ihová jednoduchost výrobk� 

o prodyšnost a nasákavost – hygienické vlastnosti 

o h�ejivost – díky poréznosti pleteniny 

o paratelnost 

o nevýhodou je vyšší plošná hmotnost, zátrhovost, náro�n�jší údržba 

2.2.2 Rozd�lení pletenin 

Pleteniny lze rozd�lit na zátažné a osnovní. 

2.2.2.1 Zátažné pleteniny 

Jsou vyrobeny z p�í�né soustavy nití, lze je vyrobit z jedné niti, která prochází 

pleteninou ve sm�ru �ádku. Vyrábí se na pleta�ských strojích zátažných �i ru�n� 

jehlicemi. 

Podle vazby se d�lí zátažné pleteniny na: 

o zátažné jednolícní pleteniny (ZJ) – na obr. 5, je v nich obsažen jen jeden 

druh o�ek, ZJ mohou být hladké (ZJH) nebo odvozené  

 

Obr. 5 - Zátažná jednolícní pletenina [6] 
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o zátažné oboulícní pleteniny (ZO) – na obr. 6, jsou tvo�eny lícními i 

rubními sloupky, hladké (ZOH) nebo odvozené 

 
Obr. 6 -  Zátažná oboulícní pletenina [6] 

o zátažné obourubní pleteniny (ZR) – tvo�í je sloupky s lícními i rubními 

o�ky, mohou být hladké (ZRH) i odvozené  

o zátažné interlokové pleteniny (ZI) – tvo�í se propojením dvou úplet�, 

op�t mohou být ve vazb� hladké (ZIH) nebo odvozené  

Základní pletací stroje pro zátažné pletení 

o Plochý pletací stroj  - základní stroj pro zátažné pletení, m�že být jednol�žkový 

i dvoul�žkový 

o Obourubní pletací stroje – ozna�uje se jako RUB - RUB 

o Okrouhlý pletací stroj  - podle pr�m�ru l�žka je lze rozd�lit na malopr�m�rové – 

výroba ponožek, pun�och a velkopr�m�rové (obr. 7-10) – výroba prádlových 

úplet� a dalšího ošacení [6] 

  

Obr. 7, 8 – Velkopr�m�rové okrouhlé pletací stroje užívané v pletárn� Pleas a. s. [12] 
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Obr. 9, 10 – Velkopr�m�rové okrouhlé pletací stroje užívané v pletárn� Pleas a. s. [12] 

2.2.2.2 Osnovní pleteniny 

Jsou vytvo�eny z podélné soustavy nití (osnovy), každé o�ko v �ádku je tvo�eno 

samostatnou nití, která prochází pleteninou ve sm�ru sloupk�. Vyrábí se na pleta�ských 

strojích osnovních. 

Podle vazby se d�lí osnovní pleteniny na: 

o osnovní jednolícní pleteniny (OJ) – tvo�eny jen z jednoho druhu o�ek, 

základní vazba (�etízek, trikot, atlas) nebo odvozené 

o osnovní oboulícní pleteniny (OO) – tvo�eny lícními i rubními sloupky, 

základní vazba (�etízek, trikot, atlas) nebo odvozené [10] 
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2.3 Pleas a. s.  

2.3.1 Charakteristika spole	nosti 

Spole�nost PLEAS a.s. sídlí v Havlí�kov� Brod� a se svou specializací na 

výrobu úplet� z bavln�ných p�ízí, pleteného prádla a ošacení pro volný �as je jednou 

z nejvýznamn�jších firem v 	eské republice. Je sou�ástí nadnárodní spole�nosti 

Schieser Group AG Švýcarsko, jenž je jedním z nejv�tších evropských výrobc� prádla. 

2.3.2 Historie firmy 

Spole�nost Pleas a.s. m�la dv� p�edch�dkyn�. Firmu založenou Josefem 

Mahlerem ,,Um�lé barví�ství a výroba všech druh� bavlny a vlny ku pletení a tkaní“ a 

firmu s názvem ,,Továrna na zboží stávkové“, jenž byla založena o 14 let pozd�ji Janem 

Veselým. Vyráb�lo se zde pun�ochové zboží, ponožky, rukavice i výrobky bavln�né a 

z um�lého hedvábí. Firmy postupn� m�nily svojí podobu. V roce 1939 se firma 

založená Josefem Mahlerem p�em�nila na novou spole�nost ,,Pleas a.s. továrna na 

pletené zboží a pletací stroje“. Jako ochranná známka byla zna�ka Pleas zaregistrována 

v roce 1940. 

Po druhé sv�tové válce byly ob� firmy znárodn�ny a na jejich základ� vznikl 

nový podnik ,,Pleta�ské závody Karla Havlí�ka Borovského, národní podnik“sídlící 

v Havlí�kov� Brod�. Zna�ka Pleas se vrací do názvu podniku v roce 1967, kdy nese 

název ,,Pleas, pleta�ské závody, národní podnik“(1989 – státní podnik). 

Spole�nost PLEAS a.s. byla založena 1. 10. 1994. Zahrani�ním partnerem 

podniku PLEAS se stala firma Schiesser Eminence Holding AG ze Švýcarska. M�la 

umožnit PLEASU p�ístup na zahrani�ní trhy a zajistit nezbytné investice. Schiesser 

Eminence Holding AG (pozd�ji Schiesser Group AG) se v roce 1997 stala jediným 

vlastníkem akcií PLEAS a.s. 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Žmolkovitost úplet� 19 

2.3.3 Sou	asnost firmy 

PLEAS a.s. sídlí v Havlí�kov� Brod� a je jedním z nejv�tších a 

nejvýznamn�jších výrobc� pleteného zboží dámského, pánského i d�tského nejen 

v 	eské republice. Odlou�ený provoz je v Polné. 

2.3.4 Organiza	ní struktura 

Podnik je rozd�len do �ty� divizí: Pleas Servis (správa podniku), Pleas Stoff 

(prvovýroba), Pleas Logistika, Pleas CMT (výroba) 

Podle obchodního rejst�íku je p�edm�tem �innosti firmy: 

o výroba pletených textilních výrobk�, 

o barvení a chemická úprava textilií, 

o silni�ní motorová doprava, 

o ubytovací služby, 

o nákup a prodej zboží vyjma p�edm�t� vyhrazených živnostenským 

zákonem. 

2.3.5 Charakteristika hlavních výrobních provoz� 

Hlavními výrobními provozy firmy jsou pletárna, barevna, st�ihárna a konfek�ní 
provozy. 

2.3.5.1 Pletárna 


adí se mezi nejv�tší a nejmodern�jší pletárny v 	eské republice a st�ední 
Evrop�. V pletárn� je zpracovávána p�íze z 80 % �esané bavlny v r�zných jemnostech 
(NM 50, 55, 60, 70), r�zné sm�si. Kapacita pletárny je 10 – 10,5 tuny úpletu na 157 
strojích. Po�et pleta�ek je cca 14  na sm�nu a jedna pleta�ka je schopná obsloužit 5 – 6 
stroj�. Režim práce je t�ísm�nný. Pletárna funguje nejen pro pot�eby firmy, ale úplety se 
vyrábí i na zakázku. Vyrobený materiál prochází tak jako na všech provozech n�kolika 
stupni kvalitativní kontroly, za kterou zodpovídá daný zam�stnanec. Každý rok se 
vyvine kolem 350 nových druh� úplet�. 

Úplety jsou vyráb�ny p�edevším na velkopr�m�rových okrouhlých pletacích strojích.  



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Žmolkovitost úplet� 20 

V pletárn� jsou vyráb�ny: 

1. jednolícní úplety – pro výrobu jednolícních úplet� jsou užívány stroje d�lení 

18E, 22E, 24E, 28E, 36E, 50E v pr�m�rech 30“, 34“ a 48“ 

o jsou vyráb�ny jednolícní úplety hladké s r�zným rozd�lením jehel 

o  používané materiály: CO, CO/EA, MA, MA/EA, PA/EA, CO/PP/EA 

2. oboulícní úplety - k jejich výrob� jsou užívány stroje d�lení 18E, 20E, 22E, 

28E, 32E v pr�m�rech 09“ – 38“ 

o úplety jsou vyráb�ny v hadicích, hladké, s r�zným rozd�lením jehel, 

interlokové, milano rip 

o používané materiály: CO, CO/EA, CO/PL, CO/VI, MA 

3. dále jsou zde vyráb�ny: 

o žakárové úplety  

o henkel plyš 

o výpl�kové úplety 

o lemy a límce – límce jsou vyráb�ny na plochých pletacích strojích (14E) 

a lemy na okrouhlých pletacích strojích (18E a pr�m�ru 30“) [12] 

2.3.5.2 Barevna 

Barevna se specializuje na úpravu úplet� z bavln�ných, polyesterových a 
polyamidových vláken i jejich vzájemných sm�sí. Skládá se z mokré a suché úpravny. 
Technologický postup barevny je následující: praní – b�lení – zjas�ování - barvení 
vytahovacím zp�sobem – sušení - napínání a fixace - po�esání a st�íhání - sanforizace, 
p�esné skládání hadicového materiálu - navinutí do rolí. Všechna barviva a b�lící 
prost�edky spl�ují požadavky p�edpis� EU. Všechny upravované úplety procházejí 
kontrolou stálosti vybarvení praní, stálosti ve vod�, v potu, v ot�ru a srážlivosti.  

Kapacita barvení je 5 – 7 tun úpletu denn� p�i t�ísm�nném pracovním režimu.  
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2.3.5.3 St�ihárna 

Na st�ihárn� se provádí st�íhání podle p�ání zákazník� a aktuální kolekce. 
St�ihárna je centrální v Havlí�kov� Brod�, nast�íhané díly se kompletují a rozvážejí do 
jednotlivých konfek�ních provozoven.  

2.3.5.4 Konfek	ní provozovny 

Vlastní konfek�ní provozovny jsou v Havlí�kov� Brod� a v Polné, dále 
PLEAS a.s. vyrábí ješt� v kooperacích. PLEAS a.s. šije 3 druhy zna�ek: Pleas, 
Schiesser, Polo Ralph Loren.  

St�žejní je šití zna�ek Pleas, Schiesser. Na konfekcích se objem výroby vztahuje 
k normominutám. Pr�m�rn� se denn� odvede asi 252 000 normominut, což p�edstavuje 
pr�m�rn� asi 40 000 ks výrobk�. Šije se celá �ada typ� prádla. Nejvíce je výroba 
zam��ena na pánské spodní a sportovní prádlo, pánská pyžama, na dámské spodní 
prádlo, no�ní prádlo a oble�ení pro volný �as a d�tské prádlo. V sou�asné dob� se šije 
v PLEAS a.s. asi 300 druh� m�sí�n�. 
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2.4 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je systém metod a postup�, jenž se zabývají pr�zkumem 
trhu, zákazník� a dalšími pro podnik d�ležitými faktory. 

2.4.1 Druhy marketingového výzkumu 

1) dva základní typy rozd�lujeme podle zdroj� a zp�sobu získávání 

informací 

a) sekundární výzkum – zabývá se informacemi, které již byly 

shromážd�ny n�kým jiným a za jiným ú�elem 

b) primární výzkum – zabývá se novými, konkrétními informacemi 

získanými p�ímo firmou nebo marketingovou agenturou 

2) podle subjekt� p�edstavujících p�edm�t výzkumu a zdroj získávání 

informací 

a) interní výzkum – provádí se uvnit� podniku, slouží pro získání 

informací o �innosti podniku 

b) externí výzkum – provádí se mimo podnik 

3) podle charakteru získaných informací 

a) kvantitativní výzkum – cílem je získat �íselný údaj 

b) kvalitativní výzkum – zkoumá hlubší p�í�iny, názory, postoje 

Další druhy marketingových výzkum�:  

o explora�ní, deskriptivní, kauzální, prognostický 

o p�íležitostný, stálý 

o syndikovaný, omnibusový, specializovaný 

2.4.2 Dotazování, dotazník 

Dotazování je zjiš�ování odpov�dí dotazovaných na dané otázky pomocí 
nástroj� jako je nap�. dotazník nebo záznamový arch.  
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Techniky dotazování  

o osobn� 

o písemn� 

o telefonicky 

2.4.3 Dotazník 

U všech dotazovacích technik lze použít dotazník jako nástroj pro zjiš�ování 
informací. V dotazníku jsou uspo�ádány r�zné otázky v daném sledu s cílem získat od 
respondenta požadované informace.  

Dotazníkem lze získat informace ozna�ované jako: 

1. identifika�ní data – slouží k identifikaci respondenta (jméno, 

adresa, datum, �as, místo, délka dotazování, jméno tazatele atd.) 

2. klasifika�ní data – slouží k popisu respondenta (v�k, pohlaví, 

geografická poloha, vzd�lání, zam�stnání, sociální skupina atd.) 

3. data o subjektu – hlavní �ást dotazníku zabývající se p�edm�tem a 

cílem výzkumu [11] 
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3 PRAKTICKÁ �ÁST 

3.1 Úkol 

Úkolem je zm��it a vyhodnotit stupe� žmolkovitosti úplet� vyrobených a 

poskytnutých firmou Pleas a.s. v Havlí�kov� Brod�. Jedná se o vzorky �ty� pletenin 

jejichž materiálové složení je 100% bavlna nebo kombinace bavlny a elastanu. M��ení 

provád�t na komorovém žmolkovacím p�ístroji a na p�ístroji Martindale. Všechna 

m��ení budou probíhat podle daných norem. Pleteniny jsou pleteny na okrouhlých 

pletacích strojích a jsou ur�eny pro výrobu denního i no�ního prádla. 

3.2 Vzorky pletenin 

3.2.1 Zkušební vzorek 	. 1 

Zátažná pletenina ve vazb� jednolícní žebrové 

Barva: r�žová (BALERINA PINK) na obr. 11 

Materiálové složení: 96% CO, 4% EA 

 

Obr. 11 - Vzorek 	. 1 

3.2.2 Zkušební vzorek 	. 2 

Zátažná jednolícní pletenina 

Barva: zelená (AGAVE) na obr. 12 

Materiálové složení: 100% CO 
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Obr. 12 - Vzorek 	. 2 

3.2.3 Zkušební vzorek 	. 3 

Zátažná  pletenina ve vazb� jednolícní žebrové 

Barva: fialová (PURPLE) na obr. 13 

Materiálové složení: 100% CO 

 

Obr. 13 - Vzorek 	. 3 

3.2.4 Zkušební vzorek 	.4 

Zátažná jednolícní pletenina 

Barva: �ervená (MOULIN ROUGE) na obr. 14 

Materiálové složení: 93% CO, 7% EA 

 

Obr. 14 - Vzorek 	. 4 
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3.3 M��ení na komorovém žmolkovacím stroji 

Zjiš�ování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém 

žmolkovacím stroji ( obr. 15, 16) se provádí podle normy 	SN 80 0838. 

Pracovní vzorky: 3 pracovní vzorky o rozm�rech 110 mm x 110 mm 

Klimatické laboratorní podmínky: t = 21°C, � = 56%, p = 95,06 kPa 

Postup zkoušky: Komorový žmolkovací p�ístroj je tvo�en šesti komorami 

p�i�emž v každé komo�e jsou umíst�ny dv� lopatky. Zkušební komora (na obr.17) se 

vyloží korkem a vloží se zkušební vzorky, kde sloupek u pletenin tvo�í úhlop�í�ku 

vzorku a strany musí být p�edem zapraveny obnitkovacím stehem. Spole�n� se vzorky 

se do komory vloží 25 mg na�ezaných bavln�ných vláken. Po uzav�ení komor a 

nastavení �asového spína�e na stanovenou dobu se p�ístroj spustí. Vzorky je t�eba 

v komo�e sledovat, aby nedošlo k jejich zachycení na lopatkách.   

Vzorek se hodnotí po 30, 60, 90 a po 120 minutách �innosti p�ístroje (tab. 2). 

Vždy po uplynutí daného �asového úseku se p�ístroj zastaví, vzorky se z komor vyjmou 

a oklepou od bavln�ných vláken. Vzorky se ohodnotí a vloží se zp�t do komor, jež se 

p�ed tím vy�istí vysava�em. Ke vzork�m se op�t p�idají bavln�ná vlákna a pokra�uje se 

ve zkoušce. 

P�i dalším vyjmutí vzorku (po 60 min.) se postupuje stejn� jako p�i p�edchozím 

hodnocení, jen je nutné vyjmout korkové obložení a oto�it jej tak, že vn�jší strana 

obložení bude nyní uvnit� komory. 

Hodnotí se vizuáln� zm�na povrchu vzorku pomocí p�ti stup�� odolnosti proti 

žmolkování a odolnosti proti rozvlákn�ní. Z hodnot nam��ených na t�ech pracovních 

vzorcích vypo�ítáme aritmetický pr�m�r. Pro snadn�jší vyhodnocení se používají 

fotografické etalony (obr. 18). Porovnává se množství žmolk� na etalonu s množstvím 

žmolk� a vzhledovým dojmem zkušebního vzorku (obr. 19).  

Stupn� hodnocení odolnosti proti žmolkování a rozvlákn�ní 

1 – velmi silné žmolkování 1 – velmi silné rozvlákn�ní 

2 – silné žmolkování 2 – silné rozvlákn�ní 

3 – st�ední žmolkování 3 – st�ední rozvlákn�ní 

4 – slabé žmolkování 4 – lehké rozvlákn�ní 

5 – bez žmolk� 5 – žádné rozvlákn�ní 
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Obr. 15 a 16 - Komorový žmolkovací stroj  

 

Obr. 17 - Komora komorového  žmolkovacího stroje 

   

Obr. 18 - Fotografické etalony 5., 3. a 1. stupn�
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Tab. 2 – Nam��ené hodnoty žmokovitosti (Ž) a rozvlákn�ní (R) úplet�  
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Graf 1 -  Odolnost vzork� proti žmolkování 

Pr�m�rný stupe� žmolkovitosti vzorku �. 1 a 3 (r�žového a zeleného úpletu) je 3 

(st�ední žmolkování), vzorku �. 3 (fialového úpletu) je 3,5 (slabé až st�ední žmolkování) 

Vzorek 

Doba zk. 

1. r�žová 

(BALERINA PINK) 

2. zelená 

(AGAVE) 

3. fialová 

(EASY PARPLE) 

4. 	ervená  

(MOULIN ROUGE) 

Ž 4 4 4 Ž 4 4 4 Ž 4,5 4,5 4,5 Ž 5 5 5 
30 min. 

R 4 4 4 R 4 4 4 R 4 4 4 R 5 5 5 

Ž 4 4 4 Ž 3 3 3 Ž 4 4 4 Ž 5 5 5 
60 min. 

R 4 4 4 R 4 4 4 R 4 4 4 R 5 5 5 

Ž 3 3 3 Ž 3 3 3 Ž 3,5 3 3 Ž 4,5 4 4 
90 min. 

R 4 4 4 R 4 4 4 R 4 4 4 R 5 5 5 

Ž 3 2 3 Ž 3 2 2 Ž 3 2 2 Ž 4 4 4 
120 min. 

R 4 4 4 R 4 4 4 R 4 4 4 R 4 4 4 
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a pr�m�rný stupe� žmolkování u vzorku �. 4 (�erveného úpletu) je 4,5 (nepatrné 

žmolkování až bez žmolk�). Ze zkoušky žmolkovitosti na komorovém žmolkovacím 

stroji nejlépe vyšel �ervený úplet (vzorek �. 4), který byl tém�� bez žmok�, viz. graf 1. 
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Graf 2 -  Odolnost vzork� proti rozvlákn�ní 

Pr�m�rný stupe� rozvlákn�ní r�žové, zelené a fialové pleteniny je 4 (lehké 

rozvlákn�ní) a �ervená pletenina má pr�m�rný stupe� rozvlákn�ní 5 (žádné 

rozvlákn�ní), viz. graf 2. 

  

  

Obr. 19 - Vzorky po zkoušce na komorovém žmolkovacím stroji 
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3.4 M��ení na p�ístroji Martindale 

Zjiš�ování odolnosti plošných textilií proti žmolkování se na stroji Martindale 

(obr. 20, 21) provádí podle normy 	SN EN ISO 12945-2. 

Pracovní vzorky: v tomto p�ípad� 4 zkušební vzorky pro držáky vzork� a 4 

vzorky pro žmolkovací stoly, �tvercové vzorky o délce strany 150mm 

Klimatické laboratorní podmínky: t = 20°C, � = 63%, p = 96, 2 kPa 

Postup zkoušky:  P�i provád�ní zkoušky žmolkovitosti na p�ístroji Martindale se 

zkušební vzorky upnou do držák� vzork� (obr. 22). Na skosenou stranu pomocného 

upínacího t�lesa se nasadí upínací kroužek, do prohloubeného místa t�lesa se vloží 

zkušební vzorek (lícem do prohlubn� t�lesa) a na n�j plst�ná podložka (kruhová o 

pr�m�ru 90 mm). Na podložku se položí držák vzorku a upínací kroužek se p�etáhne 

p�es pomocné upínací t�leso tak, aby pevn� zachytil zkušební vzorek a zapadl do drážky 

na držáku vzork�.  

Na žmolkovací st�l se vzorek upevní tak, že se vzorek položí (stranou, která se 

má odírat nahoru) p�es plst�nou podložku, zatíží se závažím aby nedošlo k posunu 

vzorku a upne se upínacím ráme�kem.  

Zkouška probíhá dokud se nedosáhne požadovaného po�tu otá�ek pro první 

hodnocení. Provede se vyhodnocení aniž by se vzorky vyjmuly z držák� vzork�. 

Následn� se vzorky umístí na p�vodní místo, odkud byly vyjmuty a ve zkoušce se 

pokra�uje. 

Žmolkování se u každého zkušebního vzorku hodnotí stupn�m žmolkovitosti 

(viz. tab. 3). K hodnocení lze použít fotografické etalony (obr. 23). Vzhled vzork� po 

zkoušce na obr. 24. 

Stupn� žmolkování: 

1 – celý povrch vzorku je pokryt žmolky, silné žmolkování 

2 – zna�ná �ást povrchu vzorku je pokryta žmolky, výrazné žmolkování 

3 – povrch vzorku je �áste�n� pokryt žmolky, mírné žmolkování 

4 – po�átky tvorby žmolk� 

5 – bez žmolk� 
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Obr. 20 a 21 - P�ístroj Martindale  

 

Obr. 22 - Držák vzork�  

 

Obr. 23 - Fotografické etalony  
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Tabulka 3 – Nam��ené hodnoty žmolkovitosti úplet� na p�ístroji Martindale 
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Graf 3 - Odolnost úplet� proti žmolkování (p�ístroj Martindale) 

Z hodnocení žmolkovitosti vzork� na p�ístroji Martindale vyplynulo, že nejlepší 

odolnost proti žmolkování má  vzorek �. 4 (�ervený úplet), který je pr�m�rn� hodnocen 

stupn�m 4 (po�átky tvorby žmolk�). Vzorky �. 1, 2, 3 byly ohodnoceny pr�m�rn� 

stupn�m 2 (zna�ná �ást povrchu vzorku je pokryta žmolky, výrazné žmolkování) viz. 

graf 3. 

Vzorek 

Otá�ky 

1. r�žová 

(BALERINA PINK) 

2. zelená 

(AGAVE) 

3. fialová 

(EASY PARPLE) 

4. 	ervená 

(MOULIN ROUGE) 

2000 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 5 4 4 

4000 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 5 4 4 4 

6000 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 4 3 4 3 

7000 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 
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Obr. 24 - Vzorky po zkoušce žmolkovitosti na p�ístroji Martindale 
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3.5 Záv�r pro m��ení žmolkovitosti 

Z m��ení provád�ného na komorovém žmolkovacím stroji vyšel nejlépe vzorek 

�. 4 (�ervený úplet, materiálové složení: 93% CO , 7% EA), který byl ohodnocen jako 

bez žmolk� �i s nepatrným žmolkováním. Hodnoty ostatních vzork� se pohybovaly 

kolem st�ední hodnoty žmolkování. Výsledky nam��ené na p�ístroji Martindale ukázaly, 

že op�t podle o�ekávání z p�edchozího m��ení, byl nejlépe hodnocen vzorek �. 4, a to 

jako po�átky tvorby žmolk�. Na ostatních vzorcích však tato  mechanicky náro�n�jší 

metoda, snížila hodnocení o stupe� (viz. graf 14) a byly tedy hodnoceny jako vzorky 

s výrazným žmolkováním. 
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Graf 14 - Porovnání výsledk� žmolkování 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Žmolkovitost úplet� 35 

3.6 Vyhodnocení marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum byl zam��en na zkušenosti respondent� se žmolkováním 

od�v� a na jejich informovanost o spole�nosti Pleas a.s. a to p�edevším na zkušenosti s 

jejími výrobky. Marketingový výzkum byl provád�n formou dotazník�.  

3.6.1 Vyhodnocení dotazníku 

Celkem bylo dotazováno 60 respondent�,  z toho 41 žen a 19 muž�. Byli 

dotazováni lidé r�zných v�kových kategorií, nejvíce respondent� bylo v kategorii 21 – 

30 let (27%), dále kategorie 31 – 40 a 41 – 50 let  (po 20%), 15 – 20 let (15%), 51 – 60 

let (13%) a ve v�ková kategorie 61 a více let tvo�ila pouze 5%. Výzkum byl provád�n 

p�ímo v Havlí�kov� Brod�, kde sídlí spole�nost Pleas a.s., ale i v jeho okolí (kraj 

Vyso�ina). 

Setkáváte se u vašeho oble�ení se žmolkováním? 

Na tuto otázku reagovali muži a ženy velmi rozdíln� (viz. graf 4 a 5). Zatímco 

dotazovaných žen odpov�d�lo 93% - ano, muži se nejvíce p�iklán�li k odpov�di – 

nevšímám si toho, a to 47%. Žádná z dotázaných žen neuvedla jako odpov�� na tuto 

otázku – nevšímám si toho. 

Ženy

93%

7%

ano ne

Muži

42%

11%

47%

ano ne nevšímám si toho

 

Graf 4 a 5 – Setkáváte se u vašeho oble	ení se žmolkováním? 
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Máte p�edstavu o tom, jak se žmolky tvo�í? 

59% dotazovaných žen má p�edstavu o tvorb� žmolk�, z muž� je to 26%, 74% 

muž� o principu tvorby žmolk� nemá pon�tí. Výsledky jsou znázorn�ny na grafu 6 a7. 

Ženy

59%

41%

ano ne

Muži

26%

74%

ano ne

 

Graf 6 a 7 – Máte p�edstavu o tom, jak se žmolky tvo�í? 

�ídíte se p�i koupi od�vu jeho materiálovým složením s ohledem na 

žmolkování? 

Ze získaných odpov�dí na tuto otázku vyplynulo, že v�tšina dotazovaných žen i 

muž� se p�i koupi od�vu materiálovým složením s ohledem na žmolkování ne�ídí, viz. 

graf 8 a 9. 

Ženy

37%

46%

17%

ano ne je mi to jedno

Muži
10%

58%

32%

ano ne je mi to jedno

 

Graf 8 a 9 – �ídíte se p�i koupi od�vu jeho materiálovým složením? 

Používáte odstra�ova�e žmolk�(odžmolkova�e)? 

Na tuto otázku odpovídalo z dotazovaných pouze 38 žen a 8 muž�, jejichž 

odpov�� na otázku, zda se u oble�ení setkávají se žmolkováním, byla kladná. Celkem 
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tedy 65% odpovídajících na tuto otázku uvedlo, že odžmolkova�e nepoužívá. Z toho 

33% lidí proto, že jim žmolky nevadí a 67% dále oble�ení, které žmolkuje nenosí. 35% 

daných odpovídajících odžmolkova�e používá, z toho je 75% spokojeno s odstran�ním 

žmolk� jen do�asn� a 25% je nespokojeno (graf 10). 

Používání odžmolkova��

35%

65%

ano ne

 

Graf 10 - Používání odžmolkova	� 

Znáte výrobky spole�nosti Pleas a. s.? 

Zde v�tšina dotazovaných muž� i žen odpov�d�la kladn�, tedy že výrobky 
spole�nosti Pleas a.s. zná. Z toho 78% žen a 54% muž� výrobky zná a má je ve svém 
šatníku. 22% žen a 46% muž� výrobky Pleasu zná, ale doposud žádný nenosili, viz. graf 
11 a 12.  

Ženy

88%

12%

ano ne

Muži

68%

32%

ano ne

 

Graf 11 a 12 – Znáte výrobky spole	nosti Pleas a. s.? 

Setkali jste se se  žmolkováním výrobk� spole�nosti Pleas a.s.? 

Na tuto a následující otázku odpovídalo 28 žen 7 muž�, jenž uvedli, že znají 

výrobky Pleasu a.s. a mají je ve svém šatníku. Z celkového po�tu  odpovídajících na 
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tuto otázku se 43% setkalo se žmolkováním výrobk� Pleasu, z toho 93% uvedlo, že 

výrobek žmolkoval nepatrn�. 57% se se žmolkováním u t�chto výrobk� nesetkalo 

(graf 13). 

Žmolkování výrobk� Pleasu a.s.

43%

57%

ano ne

 

Graf 13 - Žmolkování výrobk� Pleasu a.s.  

Je n�co, co byste výrobk�m Pleasu a.s. vytkli? 

Pouze 6 žen uvedlo p�ipomínky k výrobk�m Pleasu a.s., jenž se dotýkaly 
p�edevším vyšší ceny, jedna z respondentek vytkla nevýraznost, nemódnost barev a 
vytahování n�kterých výrobk�. 
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4 ZÁV
R 

Úvod této bakalá�ské práce je v�nován d�ležitým pojm�m pot�ebným pro tuto 

tématiku. Je zde popsána problematika žmolkovitosti a charakteristika akciové 

spole�nosti Pleas, jejíž vzorky byly v práci hodnoceny. 

Jedním z cíl� této práce bylo vyhodnotit m��ení provedená na �ty�ech 

zkušebních vzorcích, poskytnutých již zmi�ovanou spole�ností. Z m��ení provád�ného 

na komorovém žmolkovacím stroji vyšel nejlépe vzorek  s materiálovým složením 93% 

bavlna a 7% elastan, který byl ohodnocen jako bez žmolk� �i s nepatrným 

žmolkováním. Hodnoty ostatních vzork� se pohybovaly kolem st�ední hodnoty 

žmolkování. Výsledky nam��ené na p�ístroji Martindale ukázaly, že op�t podle 

o�ekávání z p�edchozího m��ení, byl nejlépe hodnocen vzorek se zmi�ovaným 

složením, a to jako po�átky tvorby žmolk�. Na ostatních vzorcích však tato  

mechanicky náro�n�jší metoda, snížila hodnocení o stupe� a byly tedy hodnoceny jako 

vzorky s výrazným žmolkováním. 

Dalším cílem práce bylo zjistit, jaké jsou zkušenosti lidí se žmolkováním od�v�, 

ale také jejich zkušenosti s výrobky akciové spole�nosti Pleas. Za tímto ú�elem byl 

vytvo�en dotazník, na který odpovídali obyvatelé Havlí�kova Brodu (sídlo firmy), ale i 

z jeho okolí, kraj Vyso�ina. P�i vyhodnocování dotazník� byli dotazovaní roz�len�ni do 

dvou skupin podle pohlaví. Z tohoto marketingového výzkumu tedy vyplynulo, že ženy 

se o problematiku žmolkovitosti zajímají a mají p�edstavu o p�í�inách tohoto problému. 

Vyplynulo, že muži si žmolkovitosti v�tšinou nevšímají. Výrobky Pleasu a.s. jsou 

v�tšinou známé a ti dotazovaní, kte�í uvedli, že jimi vlastn�ný výrobek žmolkoval, ho 

ozna�ili pouze jako nepatrn� žmolkující.  
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6 P�ÍLOHA 

Dotazník 

1) Setkáváte se u Vašeho oble�ení se žmolkováním? 

ano 

ne (vynecháte otázku �. 4) 

nevšímám si toho (vynecháte otázku �. 4) 

2) Máte p�edstavu o tom, jak se žmolky tvo�í? 

ano 

ne 

3) 
ídíte se p�i koupi od�vu jeho materiálovým složením s ohledem na žmolkování? 

ano 

ne 

je mi to jedno 

4) Používáte odstra�ova�e žmolk� (odžmolkova�e)? 

ano  

Jste spokojeni s kvalitou odstran�ní žmolk� odžmolkova�em? 

ano 

ano, ale jen do�asn� než se žmolky znovu objeví 

ne 

ne 

 žmolky mi nevadí 

 oble�ení, které žmolkuje dál nenosím 

5) Znáte výrobky spole�nosti Pleas a.s.? 

ano 

 jejich výrobky mám ve svém šatníku 

 ale doposud jsem žádný jejich výrobek nenosil/a (vynechte otázky �. 

6. a 7.) 

ne (vynechte otázky �. 6. a 7.) 
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6) Setkali jste se se žmolkováním výrobk� spole�nosti Pleas a.s.? 

ano 

 jen nepatrn� 

 výrobek, který jsem nosil/a, zna�n� žmolkoval  

ne 

7) Je n�co, co byste výrobk�m Pleasu a.s. vytkli? 

ano 

 napište prosím co…………………………………………………………… 

ne 

8) Jste 

muž 

žena 

9)V�k 

15 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 a více 

10) Bydlišt� 

……………………………………... 


